
Skatt
Tull
Exekution
NOITHGI"

för behandling
personuppgifterav

SMU

Betänkande Registerförfattningsutredningenav





än
w offentligautredningarStatens
WW 1999:105

w Finansdepartementet

ExekutionTullSkatt --

behandlingförNormer av

personuppgifter

KegisterförfattningsutredningenBetänkande av
Stockholm 1999



Info Direkt.nummerserie kan köpas från Faktaingår i 1999 årsSOU och Ds som
i nummerserieoch ingår 1999 årsremissutsändningar SOU DsFör svararsomav
forvaltningsavdelning.RegeringskanslietsInfo Direkt på uppdragFakta av

Info Direkt, KundserviceBeställningsadress: Fakta
Stockholm6430, 113 82Box

671Tel: 08-587 671 00, Fax: 08-587 71
order@faktainfo.seE-post

Statsrådsberedningen, 1993.remiss. och varfor.Svara på Hur
remiss.arbetet för den skall påbroschyr underlättarlitenEn som svarasom-

beställas hos:Broschyren kan
Information Rosenbad
Regeringskansliet

Stockholm103 33
95Fax: 08-405 42

Telefon: 2908-405 47

91-7610-828-7ISBN
ISSN 0375-250XABTRYCKERINORSTEDTS

1999Stockholm



statsrådet chefen förochTill

Finansdepartementet

särskildtillkallajanuari 1998beslutade den 22Regeringen utre-att en
reglerar registerförfattningardefördare översyngöraatt somaven
tullregisterlagenoch exekutionsväsendetskatteförvaltningeninom samt

också register inte för-igenom deUtredaren skulle1990: 173. ärsom
författningsreglering i de fall det be-föreslåfattningsreglerade och en

Översynen utgångspunkt dåi denändamålsenligt. medskulledöms göras
dataskyddsdirektiv.personuppgiftslagenföreslagna och EU:s

Östrosstatsrådet Thomas kammar-januari 1998 förordnadeDen 30
januari 1998Wahlqvist fr.o.m. den 22rättslagmannen Sten sär-att vara

skild utredare.
verksjuristenfr.o.m. 1998 medverkatSom har den lexperter mars

Bålman, Claes Grän-Ahlqvist, verksjuristen Johan överdirektörenUlla
Ekman, kammarrättsassessom Roger Peters-lagmannen Magnusström,

Birgitta kammarrättsassessomkammarrättsassessom Pettersson,son,
byrådirektören Kanslirådet FrankRickard Sahlsten och Olle Svenson.

fr.o.m. septemberWalterson har medverkat den 28 1998.expertsom
Lilje-Sekreterare utredningen har varit kammarrättsassessom Peder

qvist.
RegisterförfattningsutredningenUtredningen har antagit Finamnet

1998:02.
Härmed överlämnar utredningen sitt betänkande Skatt Tull Exe-- °

kution för behandling personuppgifterNormer SOU 1999:105.° av
samråd stårArbetet har bedrivits i med bakomnära experterna, som

förslagde läggs fram. Betänkandet därför skrivet i vi-fomi.ärsom
Utredningens arbete härmed avslutat.är

Jönköping i september 1999

WahlqvistSten

/Peder Liljeqvist





SOU 1999: 105 Innehåll 5

Innehåll

Sammanfattning 15
.................................................................................... ..

Författningsförslag 31................................................................................ ..
1 Förslag till lag behandling uppgifter i skatte-om av

förvaltningens beskattningsverksamhet 31
.......................... ..2 Förslag till lag behandling personuppgifter iom av

skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet 38
............. ..3 Förslag till lag behandling personuppgifter iom av

verksamhet med val och folkomröstningar 44
..................... ..4 Förslag till lag behandling uppgifter i exeku-om av

tionsväsendets verksamhet 50.............................................. ..5 Förslag till lag behandling uppgifter i Tull-om av
verkets verksamhet 61.......................................................... ..6 Förslag till lag ändring i sekretesslagen 1980:100 67om

7 Förslag till lag ändring i tullagen 1994:1550 72om ......... ..8 Förslag till lag ändring i kreditupplysningslagenom
1973:1173 ..74.....................................................................

9 Förslag till lag ändring i lagen 1985: 146om om
avräkning återbetalningvid skatter och avgifter 75av ........ ..10 Förslag till lag ändring i folkbokföringslagenom
1991:481 ..76.......................................................................

1 l Förslag till lag ändring i sametingslagenom
1992:1433 ..78.....................................................................

12 Förslag till lag ändring i lagen 1993:672om om
skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete
bostadshus 79....................................................................... ..13 Förslag till lag ändring i lagen 1994:1563om om
tobaksskatt 80....................................................................... ..14 Förslag till lag ändring i lagen 1994:1564om om
alkoholskatt 81..................................................................... ..15 Förslag till lag ändring i lagen 1994:1776om om
skatt energi 82................................................................. ..16 Förslag till lag ändring i lagen 1995:439om om
beskattning, förtullning folkbokföringoch under krig
eller krigsfara 83m.m. ......................................................... ..



Innehåll6 SOU 1999: 1105

17 Förslag till lag ändring i lagen 1995: 1623om om
skattereduktion för riskkapitalinvesteringar 85

................... ..
till18 Förslag lag ändring i lagen 1996:725om om

förskattereduktion utgifter för byggnadsarbete
bostadshus 86

....................................................................... ..
19 Förslag till lag ändring i 1996:1231lagenom om

skattereduktion för fastighetsskatt i fall vidvissa
års1997-2001 taxeringar 87

................................................ ..
20 Förslag till lag ändring i vallagen 1997:157 88om .......... ..

FÖRSLAGVÅRABAKGRUNDEN TILL

1 Uppdraget 91..................................................................................... ..
1.1 Utredningens direktiv 91

...................................................... ..1.2 Utredningsarbetet 92
............................................................ ..

2 Behandling personuppgifter 93av m.m. ......................................... ..
2.1 Internationella konventioner 93m.m. .................................. ..2.1.1 Dataskyddskonventionen 93

................................ ..2.1.2 frånRiktlinjer OECD .94
.....................................2.2 Dataskyddsdirektivet 95....................................................... ..2.2.1 Tillämpningsområde 95

....................................... ..2.2.2 Bestämmelser fårpersonuppgifternärom
behandlas 96

........................................................ ..2.2.3 Information och rättelse 96m.m .......................... ..2.2.4 Tillsynsmyndighet 97
.......................................... ..Överföring2.2.5 personuppgifter till tredje land.. 97av

2.2.6 Medlemsländernas nationella lagstiftning 98
...... ..2.3 Datalagen 98........................................................................ ..2.3.1 Allmänt lagen och dess tillämpnings-om

område 98............................................................ ..2.3.2 Tillstånd 99m.m .................................................. ..2.3.3 Den registeransvariges skyldigheter 100
............. ..2.3.4 Datainspektionens befogenheter 101

................... ..2.4 Personuppgiftslagen 101...................................................... ..2.4.1 Allmänt lagen och dess tillämpnings-om
område 101.......................................................... ..2.4.2 Definitioner 102.................................................. ..2.4.3 Förutsättningar för behandling av person-
uppgifter 103....................................................... ..2.4.4 Information och rättelse 106m.m ........................ ..



SOU 1999: 105 Innehåll 7

2.4.5 Säkerhet vid behandlingen 107
........................... ..Överföring2.4.6 personuppgifter till tredjeav

land 108
............................................................... ..

2.4.7 Datainspektionens befogenheter till-som
synsmyndighet 109

.............................................. ..2.4.8 Anmälan till Datainspektionen 109m.m ............. ..2.4.9 Sanktioner 111
..................................................... ..

2.4.1O Ikraftträdande- Övergångsbestämmelser..och 112
2.5 Sekretessbestämmelser 12l................................................. ..2.5.1 Tryckfrihetsförordningen 112

............................. ..2.5.2 Sekretess i skatteförvaltningens, exekutions-
väsendets och Tullverkets verksamheter 112

...... ..2.5.3 Utlämnande uppgifter till myndigheterav
enligt sekretesslagen 117..................................... ..2.6 Arkivvård och gallring hos statliga myndigheter 119

.......... ..2.6.1 Myndigheters arkivbildning 120
......................... ..2.6.2 Arkivvården och arkivmyndigheternas

uppgifter 122....................................................... ..2.6.3 Gallring 123......................................................... ..

3 Register hos skatteförvaltningen, exekutionsväsendet och
Tullverket 127.................................................................................... ..
3.1 Register i skatteförvaltningens beskattningsverk-

samhet 127........................................................................... ..3.1.1 Allmänt beskattningsverksamheten 127om ........ ..3.1.2 Skatteregister 133................................................ ..3.1.3 Taxeringsuppgiftsregistret 148............................ ..3.1.4 Fastighetstaxeringsregister 149........................... ..3.1.5 Punktskatteregistret 150...................................... ..3.1.6 Alkohol-, tobaks- och energiskatteregistret 151
3.1.7 Projektregister och andra tillståndsregister

153m.m. .............................................................. ..3.1.8 Register i brottsbekämpande verksamhet 155
..... ..3.2 Register i skatteförvaltningens folkbokföringsverk-

samhet 156........................................................................... ..3.2.1 Allmänt folkbokföringsverksamheten 156om .... ..3.2.2 Folkbokföringsregister 157................................. ..3.2.3 Handläggningsregister 161.................................. ..3.2.4 Aviseringsregister 162......................................... ..3.3 Registeri skatteförvaltningens och länsstyrelsemas
verksamhet med val och folkornröstningar 166................... ..



1999: 1105Innehåll SOU8

verksamheten med val och3.3.1 Allmänt om
166folkomröstningar

.......................................... ..
1663.3.2 Röstlängdsregister

..........................................
168Kandidatregister3.3.3

........................................... ..
1693.4 Register i exekutionsväsendets verksamhet

.................. ..
exekutionsväsendets verk-3.4.1 Allmänt om

samhet 169
........................................................... ..

Utsökningsregister3.4.2 172
........................................ ..

Betalningsföreläggande-3.4.3 och handlägg-
ningsregister 178

................................................. ..
3.4.4 Skuldsaneringsregister 181

.................................. ..
3.4.5 Lönegarantiregister 182

....................................... ..
3.4.6 Konkurstillsynsregister och andra till-

ståndsregister 182
................................................ ..

3.5 Register i Tullverkets verksamhet 183
................................ ..

3.5.1 Allmänt Tullverkets verksamhet 184om ............ ..
3.5.2 Tnllregister 188

................................................... ..Tullmålsjoumaler3.5.3 192
......................................... ..

3.5.4 Register i brottsbekämpande verksamhet 193
..... ..

ÖVERVÄGANDENVÅRA

Övergripande4 frågor och principer 197
.......................................... ..

4.1 Behovet datorstöd i myndighetsverksamhet 197av ............ ..4.2 Skyddet för personlig integritet 198
.................................... ..4.3 Behandling personuppgifter och andra uppgifterav

i myndighetsverksamhet bör författningsregleras
särskilt 200........................................................................... ..4.3.1 Personuppgiftslagen måste kompletteras 201

..... ..4.3.2 Så få författningar möjligt 201som .................... ..4.3.3 Författningamas allmänna tillämpnings-
område 202.......................................................... ..Förhållandet4.3.4 till personuppgiftslagen 204

........... ..4.3.5 Detaljreglering intebör i lag 206göras
............... ..4.4 Databaser i stället för register 207

....................................... ..4.4.1 Registerbegreppet har kritiserats 207
.................. ..4.4.2 Det behövs särskilt begrepp för vissaett

automatiserade uppgiftssamlingar 208
................ ..4.4.3 Definitioner begreppen register ochav

databas 210.......................................................... ..



sou 1999:105 Innehåll 9

4.4.4 Databasbegreppet underlättar teknik-en
oberoende lagstiftning 21 1

.................................. ..4.4.5 Det kan fortfarande finnas förutrymme
registerbegreppet 213

.......................................... ..

5 Allmänna bestämmelser behandling personuppgifter 215om av ..
5.1 Olika fonner uppgiftsbehandling 215av ............................. ..5.2 Allmänt tillämpliga bestämmelser 216

................................ ..5.2.1 Allmänna bestämmelser i personuppgifts-
lagen 216............................................................. ..5.2.2 Personuppgiftsansvar 221.................................... ..5.3 Bestämmelser behandling inte sker i data-om som

baser 223.............................................................................. ..5.3.1 Behandling känsliga personuppgifterav
223m.m. .............................................................. ..5.3.2 Bevarande och gallring uppgifter 225av ............ ..

6 Behandling i databaser 229.............................................................. ..
6.1 Vad databasär 229en ........................................................ ..l Databaser för automatiserad behandling 229

...... ..6.1.2 Gemensam användning uppgifter 231av ............ ..6.1.3 Koncept och minnesanteckningar 234m.m. ....... ..Ändamålen6.2 med behandlingen 235...................................... ..6.2.1 Behovet klara ändamål 235av ............................ ..6.2.2 Primära och sekundära ändamål 236.................. ..6.3 Vilka fåruppgifter behandlas i databas 239en .................. ..6.3.1 Personer vilka uppgifter får behandlas 239om
6.3.2 Uppgifter får behandlas 240som ........................ ..6.3.3 Känsliga personuppgifter 241m.m. .................... ..6.3.4 Administrativa och tekniska uppgifter 241

......... ..6.4 Elektronisk ärendehantering 243......................................... ..6.4.1 Allmänt ärendehanteringen 243om .................... ..6.4.2 Vad elektroniskaär dokument, handlingar
och akter 244...................................................... ..6.4.3 Inordnande ärendehantering i databaser 246av

6.4.4 Känsliga personuppgifter i elektro-m.m.
niska handlingar 248............................................ ..6.4.5 Begränsade sökmöjligheter i ärende-
hanteringssystem 249.......................................... ..6.5 Inhämtande uppgifter 251av .............................................. ..6.6 Utlämnande uppgifter 252av .............................................. ..6.6.1 Allmänt utlämnande personuppgifter.. 252om av



10 Innehåll SOU 199921105

6.6.2 påUtlämnande medium för automatiserad
behandling 255

.................................................... ..
6.7 Direktåtkomst 258

................................................................ ..
6.7.1 Direktåtkomst frånkänsligt integritets-är

synpunkt 258
....................................................... ..

6.7.2 Behandlingsändamålen bör styrandevara
direktåtkomstför 259

.......................................... ..
Direktåtkomst6.7.3 inom myndighets-en
organisation 260

.................................................. ..
6.7.4 Direktåtkomst utanför myndighets-en

organisation 262
.................................................. ..6.7.5 Enskildas direktåtkomst till uppgiften... 264egna

6.8 Bevarande och gallring uppgifter 266av ............................ ..6.8.1 Behovet bestämmelser gallring 266av om .......... ..6.8.2 Alternativa metoder för reglering av
bevarande och gallring 267

................................. ..6.8.3 Olika metoder för olika databaser 269
................ ..6.9 Myndigheternas avgiftsuttag vid utlämnande av

uppgifter 270........................................................................ ..6.9.1 Riksrevisionsverkets avgifts-rapport om
inom offentlig sektor 270uttag ........................... ..6.9.2 Regeringens avgiftsuttag 271syn ................... ..6.9.3 Regeringsbeslut avgiftsuttag inom skat-om

teförvaltningen och exekutionsväsendet 272
...... ..6.9.4 När bör avgifter få ut 273tas ............................. ..6.9.5 En lagreglerad avgifterrätt 275att ta ut .............. ..

7 Enskildas rättigheter 277.................................................................. ..
7.1 Information 277................................................................... ..7.1.1 Personuppgiftslagens bestämmelser om

information 278................................................... ..7.1.2 Informationsskyldigheten 279
............................. ..7.1.3 Information elektroniska handlingar iom

databaser 280....................................................... ..7.2 Rättelse 284.......................................................................... ..7.2.1 Personuppgiftslagens bestämmelse om
rättelse 284.......................................................... ..7.2.2 När, hur och skall rättelse göras 284av vem ..... ..7.3 Skadestånd 288.................................................................... ..Överklagande7.4 288................................................................ ..



sou 1999: 105 Innehåll 11

8 Särskilda bestämmelser för olika verksamheter 291
..................... ..

8.1 Skatteförvaltningens beskattningsverksamhet 292
.............. ..8.1.1 En särskild lag för beskattningsverksam-

heten 292............................................................. ..Ändamålen8.1.2 med behandling i beskattnings-
databasen 293...................................................... ..8.1.3 Uppgifter får behandlas i databasen 299som ..... ..8.1.4 Direktåtkomst till databasen 302

......................... ..8.1.5 Gallring uppgifter i databasen 307av ................. ..8.2 Skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet 31 1
.......... ..8.2.1 En särskild lag för folkbokföringsverk-

samheten 31 1....................................................... ..Ändamålen8.2.2 med behandling i folkbok-
föringsdatabasen 312........................................... ..8.2.3 Uppgifter får behandlas i databasen 314som ..... ..8.2.4 Direktåtkomst till databasen 316......................... ..8.2.5 Sökning i databasen 318...................................... ..8.2.6 Gallring uppgifter i databasen 319av ................. ..8.3 Verksamhet med val och folkomröstningar 320

.................. ..8.3.1 En lag för verksamhet med val och folk-
omröstningar 320................................................. ..Ändamålen8.3.2 med behandling i val- och
folkomröstningsdatabasen 321............................ ..8.3.3 Uppgifter får behandlas i databasen 322som ..... ..8.3.4 Direktåtkomst till databasen 325......................... ..8.3.5 Sökning i databasen 327...................................... ..8.3.6 Gallring uppgifter i databasen 327av ................. ..8.4 Exekutionsväsendets verksamheter 329.............................. ..8.4.1 En lag för exekutionsväsendet 329...................... ..Ändamålen8.4.2 med behandling i utsöknings-
och indrivningsdatabasen 331............................. ..8.4.3 Uppgifter får behandlas i utsöknings-som
och indrivningsdatabasen 333............................. ..8.4.4 Gallring uppgifter i utsöknings- ochav
indrivningsdatabasen 336.................................... ..Ändamålen8.4.5 med behandling i betalnings-
föreläggande- och handräckningsdatabasen 340

8.4.6 Uppgifter får behandlas i betalnings-som
föreläggande- och handräckningsdatabasen 341

8.4.7 Gallring uppgifter i betalningsföre-av
läggande- och handräckningsdatabasen 343

........ ..



1999: 105SOU12 Innehåll

Ändamålen behandling i skuldsane-8.4.8 med
343ringsdatabasen

.............................................. ..
Uppgifter får i skuldsane-8.4.9 behandlassom
ringsdatabasen 345

.............................................. ..
Gallring uppgifter i skuldsanerings-8.4. 10 av

346databasen
...................................................... ..Ändamålen8.4.11 med behandling i konkurstill-

synsdatabasen 347
............................................... ..
får8.4. 12 Uppgifter behandlas i konkurstill-som

synsdatabasen 349
............................................... ..

8.4.13 Gallring uppgifter i konkurstillsyns-av
databasen 351

...................................................... ..
8.4. 14 Gemensamma bestämmelser direkt-om

åtkomst till databaser 35 l
.................................... ..

8.4. 15 Gemensamma bestämmelser sökning iom
databaser 355

....................................................... ..
8.5 Tullverkets verksamhet 355

................................................. ..
8.5.1 lag förEn Tullverkets fiskala verksamhet 355

.... ..Ändamålen8.5.2 med behandling i tulldatabasen... 356
8.5.3 Uppgifter får behandlas i databasen 358som ..... ..Direktåtkomst8.5.4 till databasen 361

......................... ..8.5.5 Gallring uppgifter i databasen 363av ................. ..

frågor9 Särskilda 365.......................................................................... ..
9.1 Skatteuppgifter i SPAR 365

................................................. ..9.1.1 Bakgrund 365
...................................................... ..9.1.2 förhållandeSPAR i till dataskyddsdirek-

tivet 366............................................................... ..9.1.3 Integritetsaspekter användandet av
Skatteuppgifter i SPAR 367

................................. ..9.2 Behandling personuppgifter vid taxeringsrevi-av
sioner 369m.m ..................................................................... ..9.2.1 Den tidigare regleringen och personupp-

giftslagen, 369m.m. ............................................ ..9.2.2 Behovet särreglering 371av ................................ ..9.3 Bruttoavisering inom folkbokföringen 376
......................... ..9.3.1 Vad bruttoaviseringär 376

................................ ..9.3.2 Förhållandet till dataskyddsdirektivet 377
.......... ..9.4 Sekretess inom exekutionsväsendet 379

.............................. ..9.4.1 Sekretesslagens bestämmelser 380
...................... ..9.4.2 Problem med det sekretesskyddet 381svaga ...... ..9.4.3 Bakgrund till nuvarande reglering 382

................ ..



SOU 1999: 105 Innehåll 13

9.4.4 Utvecklingen efter sekretesslagens till-
komst 384............................................................ ..9.4.5 Möjliga förändringar sekretessen inomav
exekutionsväsendet 387

....................................... ..9.4.6 Ett skaderekvisitomvänt 390
.............................. ..9.4.7 Verksamhet bör omfattas sekre-som av

394tessen ............................................................ ..9.4.8 Uppgifter inte bör omfattas sekresom av
395tess ................................................................ ..9.4.9 Den förändrade sekretessens betydelse för

kreditupplysningsverksamheten 398
................... ..9.5 Utlämnande uppgifter medium för automati-av

serad behandling för kreditupplysningsverksamhet 401
...... ..9.6 Kronofogdemyndighetemas tillgång till uppgifter

från Tullverket 403.............................................................. ..9.7 Den mottagningsfunktionen i tulldatasyste-externa
met 405................................................................................. ..9.8 Användning uppgifter tulldatasystemet i brotts-av ur
bekämpande verksamhet ..406...............................................

10 Ikraftträdande- Övergångsbestämmelseroch ..409..........................
10.1 Lagstiftning behandling personuppgifter ..409om av ...........10. l Bestämmelser ikraftträdande 410om .................. ..Övergångsbestämmelser10.1.2 411............................... ..Övriga10.2 lagförslag 412.......................................................... ..

11 Konsekvenser våra förslag 413av ................................................... ..

12 Författningskommentarer ..417.........................................................
12.1 Förslaget till lag behandling uppgifter iom av

skatteförvaltningens beskattningsverksamhet 417
............... ..12.2 Förslaget till lag behandling personuppgifterom av

i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet 418
......... ..12.3 Förslaget till lag behandling personuppgifterom av

vid val och folkomröstningar ..419........................................12.4 Förslaget till lag behandling uppgifter iom av
exekutionsväsendets verksamhet ..420..................................12.5 Förslaget till lag behandling uppgifter iom av
Tullverkets verksamhet ..421.................................................12.6 Förslaget till lag ändring i sekretesslagenom
1980: 100 ..422.....................................................................12.7 Förslaget till lag ändring i tullagen 1994: 1550 ..425om ....



Innehåll 10514 SOU 1999:

12.8 Förslaget till ändring i kreditupplysnings-lag om
..426lagen 1973:1173

.........................................................
12.9 Förslagen till lagar ändring i lagen 1994: 1563om

tobaksskatt, lagen 1994:1564 alkoholskattom om
lagen 1994:1776 skatt energi 426samt om .................. ..Övriga12.10 lagförslag ..427

..........................................................

BILAGOR

Bilaga 1 Kommittédirektiv 1998:2 ..431
..............................................

Bilaga 2 Exempel utformning förordning behandlingav om
uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverk-av

samhet 439
........................................................................... ..



Sammanfattning 15SOU 1999: 105

Sammanfattning

Några utgångspunkterallmänna för uppdraget

i kraft.Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen 1998:204
Samtidigt upphörde datalagen 1973:289 gälla. Personuppgifts-att

utgångspunkt från rådetslagen har sin och direktivEuropaparlamentets
95/46/EG förden 24 oktober 1995 skydd enskilda medav om personer

påavseende behandling friapersonuppgifter och det flödetav om av
sådana uppgifter dataskyddsdirektivet. Vi har haft i uppdrag medatt
utgångspunkt från personuppgiftslagen och dataskyddsdirektivet, göra

de författningar reglerar register inom skatteförvalt-översynen av som
Översynenningen och exekutionsväsendet hos Tullverket. harsamt

inte omfattat register förs i brottsbekämpande verksamhet. Isom upp-
ingåttdraget har gå igenom de register inte författ-även äratt som

ningsreglerade, förs med tillståndstöd Datainspektio-utan som av av
nen.

Vårt frånarbete har bedrivits utgångspunkter.vissa givna En ut-
gångspunkt för utredningsarbetet har varit skapa enkla och lätt-att
begripliga regler anpassade efter den tekniska utvecklingen ochärsom
därvid beakta statistikens forskningensoch behov. utgångs-En annan
punkt har varit såregleringen den tillgodoser detatt attanpassa gene-
rella behovet datorstöd i myndigheternas ärendehantering.av

Vi har frågorhaft utreda vissa särskilt. Blandäven dessa kanatt
omfattningen direktåtkomstnämnas till myndigheternas register,av

omfattningen och formerna för frånutlämnande uppgifter skatte-av av
och utsökningsregistren, myndigheternas skyldighet lämna regis-att
terutdrag arkivering och gallring ADB-material. I uppdragetsamt av

också ingåtthar sekretesslagens 1980:100 bestäm-övervägaatt om
melser behöver ändras för effektivisera skatte- och kronofogdemyn-att
dighetemas verksamhet, med hänsyn till den skillnad i dagstora som
finns i sekretesskyddet mellan beskattningsverksamheten och den exe-
kutiva verksamheten.
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behandlingLagar personuppgifter i skatte-om av m.m.

förvaltningens, exekutionsväsendets och Tullverkets
verksamheter

De decenniernas snabba datorutveckling inom myndighetsom-senaste
rådet visar den lagstiftning reglerar användandet datorstödatt som av
måste teknikoberoende och flexibel, för inte hindra effekti-denattvara
visering verksamheterna pågår.kontinuerligt inte minstDetta ärav som
påtagligt inom skatteförvaltningen, exekutionsväsendet och hos Tull-
verket. Det ofta intill omöjligt för lagstiftaren hålla jämn taktär näst att
med den tekniska någotutvecklingen i samhället, särskilt tydligtärsom
inom just dataområdet. För inte hamna i situation där den tek-att en
niska utvecklingen den rättsliga regleringen, det vårenligtärstyr me-
ning nödvändigt med lagstiftning sikte principiellt viktigataren som
frågor och inte detaljreglering.

frågaEn central särskilt lagstiftningen behandlingrörsom om av
personuppgifter hänsynen till enskildasär personliga integritet. Det är
inte möjligt definiera exakt vad med personlig integritet,att som avses
något bekräftas varken svensk lagstiftning eller doktrin inne-attsom av
håller någon enhetlig definition. Vissa faktorer dock särskilt viktigaär

hänsyn till det gäller bedöma integritetskänslighetennäratt ta vidatt
automatiserad behandling personuppgifter. faktorerDessa är artenav

personuppgifter samlas in och registreras och varför detta görs,av som
hur och uppgifterna används mängden uppgiftersamtav vem av som
samlas och ställe eller något till-ett sätt ärannatsamma som
gängliga för bearbetningar och sammanställningar. Stora informations-
mängder såsamladeär uppgifter enkelt sökbara elektro-ärattsom
nisk ochväg används vid myndighetsutövning, påtagligutgörsom en
risk för enskilda skall för icke acceptabla intrångatt utsättas ipersoner
den personliga sfären. Statliga myndigheters användande datorer iav
sina verksamheter alltsåkan i sig hot denutgöra personliga in-ett mot

någottegriteten, måste beaktas vid utformandet lag-som anser av
stiftningen. En grundläggande utgångspunkt vårtför arbete har därför
varit författningsreglering, vilken syftar till bl.a.att underlättaen att
myndigheters användande datorer för uppnå effektivitetsvinster iattav
olika samhällsfunktioner, fårinte utformas så integritetsskyddet föratt
enskilda urholkas eller försämras oacceptabelt sätt.ett

Vår målsättning har varit antalet författningar regleraratt som per-
sonuppgiftsbehandling skall begränsas så långt det möjligt. Det finnsär

någotinte värde i dela sådana bestämmelser personuppgifts-att upp om
behandling och verksamhet pårör flera författningarsom en samma

det sakligt Vårmotiverat. målsättningär harutan att varit be-även att
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såbli enklapersonuppgifter skallbehandlingstämmelser somavom
förordningarochbringa ned antalet lagareftermöjligt. Om strävan att

bli eftersatt.riskera Enlångt, emellertid enkelhetendrivs för kan att
betydligtbestår huvudregler ochantalförfattning störreettettavsom

Vår ambition har där-inte tillgängligheten.underlättarantal undantag
så utsträckningiantalet författningarför varit begränsa storatt som

förstå. lösningDenreglerna skall lättamöjligt, samtidigt attvarasom
finnasför skatteförvaltningen skallför innebär detvi har attstannat en

reglerarbeskattningsverksamheten ochlag reglerar annan somensom
skatteförvaltningenfolkbokföringsverksamheten. verksamhetDen som

val ochbl.a. länsstyrelserna i samband medbedriver tillsammans med
sådan den motiverar särskild lag. Förfolkomröstningar är att en exe-
vi funnit finns förutsättningar förkutionsväsendet har däremot detatt

verksamhetsområden. föreslårenhetlig reglering olika Vien mer av
område. frågadärför endast lag för hela exekutionsväsendets Ien om

vårt verksamhetsområde,Tullverket omfattar uppdrag endast näm-ett
Även föreslårligen fiskala. för den verksamheten vi lag.det en

tillämpningsområdeLagarnas

Vi föreslår lagstiftningen behandling personuppgifter ochatt om av
uppgifterandra skall tillämplig endast i den materiella verksam-vara

heten inom skatteförvaltningen, exekutionsväsendet och Tullverket.
Behandling såledesuppgifter i administrativ verksamhet skall inteav
omfattas lagstiftningen. Som exempel administrativa arbetsornrå-av
den lokalfrågor.kan personal- och Vid behandling uppgifternämnas av

sådana områdeninom skall i stället personuppgiftslagen tillämpas.
föreslagnaDen lagstiftningen behandling personuppgifter iom av

skatteförvaltningens beskattningsverksamhet exekutionsväsendetssamt
och Tullverkets verksamheter skall till skillnad från personuppgifts--
lagen omfatta inte endast behandling personuppgifter, ävenutanav-
behandling uppgifter kan hänföras endast till juridiskaav som personer
eller avlidna Författningama skall tillämpas all automati-personer.
serad behandling uppgifter. innebär såvälDet vanlig ordbehand-attav
ling behandling i Pådatabaser omfattas. manuellsom gemensamma
behandling författningarnaskall tillämpliga endast uppgifternavara om
ingår i eller ingåavsedda i strukturerad samling uppgifterär att en av

tillgängliga för sökning eller sammanställning enligtär särskildasom
kriterier.

Varje lag delas in i kapitel. det förstaI kapitlet finns allmännatre
bestämmelser för behandling uppgifter. Det andra kapitlet innehållerav
särskilda bestämmelser behandling i databaser. Detom gemensamma
avslutande kapitlet i varje innehållerlag bestämmelser vilka rättig-om
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heter enskilda har med avseende uppgiftsbehandling i myndighets-
verksamheten.

En allmän utgångspunkt har varit lagarna i huvudsak skall inne-att
hålla de grundläggande principerna för behandling personuppgifterav
och andra uppgifter i respektive verksamhet. Detaljregler skall inte an-

i lag i stället meddelas regeringen eller, i vissa fall,utan denges av
myndighet regeringen bestämmer.som

Allmänna bestämmelser behandling personuppgifterom av m.m.

Lagama behandling personuppgifter inledsom nämntsav m.m. som
med kapitel innehåller allmännaett bestämmelser, vilka vissasom av
skall tillämpas i vilken form uppgifter behandlas.oavsett För dessa
bestämmelsers tilllämplighet saknar det alltså betydelse uppgifterom
behandlas manuellt eller de behandlas automatiserad vägom genom
ordbehandling eller i särskilt inrättade databaser.gemensamma

Personuppgifter skall alltid behandlas i enlighet med de grundlägg-
ande bestämmelser finns i personuppgiftslagen. Eftersom särskildasom
krav ställs på behandling personuppgifter inom olika verksamhets-av
områden, kommer emellertid varje författning innehålla bestämmel-att

avviker från personuppgiftslagen. För undvikaser som oklarheteratt
i vilka fall personuppgiftslagens regler skall gälla,om i varje för-görs

fattning uttrycklig hänvisning till de bestämmelser ien personupp-
giftslagen tillämpliga.är Det gäller bestämmelser definitioner,som om
förhållandet till offentlighetsprincipen, grundläggande krav på be-
handling, behandling säkerheten vid behandling,av personnummer,
överföring personuppgifter till tredje land, personuppgiftsombudetsav
uppgifter, tillsynsmyndighetens befogenheter straff.samt

De myndigheter kan komma frågai personuppgiftsansva-som som
riga vid behandling i de för aktuella verksamheterna Riksskatte-äross
verket och Tullverket, de regionala skatte- och kronofogdemyndighe-

länsstyrelserna.tema Det intesamt möjligtär för komplexa data-att
inom såsystem myndighetsorganisationerstora skatteförvalt-som

ningen och exekutionsväsendet, i lag bestämmanärmare vilken myn-
dighet bör ansvarig för olika specifika behandlingar.som Vivara anser
i stället personuppgiftsansvaret föratt dessa myndighetsorganisationer
skall utformas så den myndighet på vilkenatt det ankommer utföraatt

viss behandling skall ansvarig för justen den behandlingen. Detvara
innebär den myndighet registreraratt viss uppgift försom en ansvarar

uppgiften korrekt,är medanatt myndighet lämnaren annan som senare
uppgiften förut utlärrmandet sker iattansvarar överensstämmelse med

de regler gäller för behandlingen. Tullverketsom utgör endanumera en
myndighet, varför några problem med fastställa personuppgiftsan-att
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i lagdettullverksamheten. Genomuppstår attiinte att angessvaret
myndighetankommervadomfattarpersonuppgiftsansvaret ensom

utfördförendastintefinnsdetutföra, markeras attettattatt ansvar
utförsfaktisktbehandlingför närkorrekt,behandling ävenär attutan

den skall ske.
förhållandet tillbestämmelsernanärrmdadeFörutom per-omovan

för all be-vilka gällerpersonuppgiftsansvar,ochsonuppgiftslagen om
be-respektive lagkapitlet iinnehåller inledande ävendethandling, en

sådanbehandlingsåväl manuellvidskall tillämpasstämmelse somsom
databaser. Be-iinte skerbehandlingautomatiserad gemensammasom

ordbehandling. Vadsåledes tillämplig bl.a.stämmelsen är avsessom
känsligaMedpersonuppgifterkänsligabehandlingär person-m.m.av

etnisktelleruppgifter avslöjaruppgifter po-ursprung,rassomavses
imedlemskapövertygelse ellerfilosofiskåsikter, religiös ellerlitiska

sådanaMedsexualliv.hälsa elleruppgifterfackförening rörsamt som
personuppgifter lag-våra författningsförslagiuppgifter likställs om

brottmål, straffprocessuelladomar iinnefattar brott,överträdelser som
i detalj reglerafrihetsberövanden. Atttvångsmedel administrativaoch

och i vilkafår i verksamhetenbehandlasvilka känsliga uppgifter som
degår nämligen inte förutsefår möjligt.ske, inte Detfall detta är att

uppstå ärenden. Vii hanteringensituationer kanolika anseravsom
i möjliganödvändigtemellertid det integritetsskäl störstaär attatt av

personuppgifter. bör där-mån känsliga Detanvändningenbegränsa av
sådana uppgifter endastvår tillåtet behandlaför enligt mening attvara

nödvändig föreller behandlingende har i ärendelämnats ärett omom
användandet känsligaärende. innebärhandläggningen Detett att avav

dåsådana tillfällen myndighet handlägg-uppgifter tillbegränsas aven
måsteningsskäl behandla dem.

föreslårbehandling inte sker i databaserFör engemensammasom
skatteförvaltning-gallringsbestämmelse skall tillämpas isärskild som

beskattningsverksamhet i exekutionsväsendets och Tullver-samtens
föremåluppgifterverksamheter. Bestämmelsen innebärkets äratt som
år efterför automatiserad behandling i ärende skall gallras senast ettett

Avsikten den särskilda gallringsbestäm-ärendet har avslutats. medatt
myndigheterna fram omfattan-melsen förhindra det hos växerär att att

bra-att-ha-uppgifter” i vilkaautomatiserade informationsmängderde
tillgängliga olika sökprogram. Med den moder-uppgifter lättär genom

nämli-i myndighetsverksamheten i dag, detteknik används ärna som
påuppgifter elektronisktvanligt mängder lagras ävenatt storagen

personregister eller databaser.i särskilt reglerade Exem-sätt änannat
pelvis utarbetas del det skriftliga material producerasstor av som aven

Även dåfallmyndigheter hjälp ordbehandlingsprogram. i demed av
slutprodukten skrivs och tillfogas akten i ärende,ettut papper sparas
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informationen ofta lagras elektroniskt. Sådant elektronisktattgenom
material bör fåinte lagras under någon längre tid. Regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer skall emellertid få meddela före-som
skrifter uppgifter skall gallras vidatt tidpunkt ellerom atten annan
uppgifter skall bevaras det finns behovnär det.av

Behandling i databaser

Den allmänt använda för ADB-baserade uppgiftssamlingartermen har
sedan datalagens införande varit register. Detta traditionella register-
begrepp har vid flera tillfällen kritiserats, eftersom det otidsenligt.är
Vi begreppet inte helt relevant frågaatt iär elektroniskaanser om upp-
giftssamlingar innehåller hela handlingar i ärenden. Begreppetsom re-
gister förekommer därför inte i den föreslagna lagstiftningenav oss om
behandling personuppgifter hos skatteförvaltningen, exeku-av m.m.
tionsväsendet och Tullverket. I stället inför begreppet databas som

juridisk beteckning vissa fastställda automatiseradeen uppgiftssam-
lingar.

Med begreppet databas vi de elektroniskt lagrade uppgifteravser
myndighet eller myndighetsorganisationsom av en skatte-t.ex. en-

myndighet eller hela skatteförvaltningen används igemensamt en-
viss verksamhet. Avgörande för uppgifterna skall användaom anses ge-

de behandlasär påmensamt att medförsätt uppgifternaett attsom
allmänutgör egendom" i verksamheten. En uppgift registrerassom

och lagras i datasystem sådantett tjänstemännensättett inomatt en
eller flera myndigheter har möjlighet vid behov och i olikaatt samman-
hang i samband med handläggningent.ex. ärende delett taav- av-uppgiften direkt automatiserad måsteväg, gemensamtanses vara
tillgänglig och därmed utgörande del databas. Som exempelen av en
kan nämnas de uppgifter i dagatt finns i skatteregister, tillsam-som

med andra uppgifter användsmans inom skatteförvalt-som gemensamt
ningen, således kommer ingå i den föreslagnaatt beskattningsdataba-
sen.

Det väsentligtär behandlingen i databaseratt iavgränsas laggenom
klart angivna ändamål. En uppgift skall inte få behandlas i databasen

behandlingen inte står i överensstämmelseom med ändamålet med
databasen. De ändamål skall behandlingen kanstyra delas in tvåisom
kategorier, primära respektive sekundära ändamål. Primära ändamål är
direkt hänförliga till den verksamhet bedrivs personuppgifts-som av
ansvariga myndigheter medan sekundära ändamål kan hänföras till
andra myndigheters eller enskildas verksamhet. De primära ändamålen
bör vilka uppgifterstyra skall få föras i databas. Försom atten en
uppgift skall få finnas i myndighets databas, måste uppgiften såledesen
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innebärverksamhet. Detmyndighetensbetydelse för attegenvara av
viss verk-inrättas förtillåtet databasiinte skalldet att ensomenvara

för den verksamheten,inte behövsuppgiftersamhet behandla utansom
exempelnågon verksamhet. Somförtill iendast är ettnytta annansom

beskattningsdatabas inte skalli skatteförvaltningensdetkan nämnas att
endast i krono-användasavseddafå behandlas uppgifter är attsom

förhindrasHärigenomexekutiva verksamhet.fogdemyndighetemas att
uppgiftersamlingarfram omfattandemyndighetdet hos växer aven

verksamheten. Enförhållanden anknytning till denrör utan egnasom
beskattningsverksamhet kanbehandlas isak uppgifterär att somannan

något vanligtkronofogdemyndigheterna,användas äräven somav
vilkamyndigheter föri deförekommande dag. För änatt upp-annan

tillgångfå till uppgifteri databas skallgifter behandlas primärt ge-en
frånvårdirektåtkomst, uppfattning väsentligt in-dock enligtdetärnom

ändamålenstår överensstämmelse med medtegritetssynpunkt det iatt
kronofogdemyndighet i verksamhet med utsök-databasen. För att en

direktåtkomstfå till beskattningsdataba-indrivning skall haning och
således ändamålsekundärt med den databasenskall ett angessen, som

får indrivning.uppgifter behandlas för utsökning ochatt
lagstiftning behandling personuppgifterDen reglerar av m.m.som

innehållai grundläggande princi-bör vi tidigare huvudsaknämntsom
Detaljbestämmelser vilka uppgifteroch regler för behandlingen.per om

framgåfår konstitutionellbehandlas bör föreskrifter lägresom av en
nivå lag, i förordning i myndighetsföreskrifter. kravdvs. eller Ett förän

sådan vår ändamålordning dock enligt uppfattning de för vilkaär atten
får fåruppgifter behandlas tydliga. uppgifterSom be-är nämnts ovan

ändamålenhandlas i databas endast tillgodoser primärade deen om
med databasen, nämligen till hjälp i den verksamhet denatt vara som

föreslårregistrerande myndigheten bedriver. Vi idet lagatt anges en-
dast vilka kategorier fåruppgifter förekomma i databas samtav som en

fåruppgift behandlas uppgiftenendast behövs i den verk-att en om
samhet för vilken fråndatabasen inrättas. Undantag principen i lagatt

fårendast de kategorier uppgifter behandlas, bör emeller-ange av som
tid för registrering känsliga personuppgifter uppgifterochgöras av om

Sådanalagöverträdelser uppgifter fåbör endast behandlas i elek-m.m.
troniska handlingar nedan eller det i lag uttryckligtse attom anges

fåruppgifterna behandlas i databas.en
databas innehålla,En kommer förutom uppgifter för informa-att ren

tionshantering, de handlingar behandlas i elektroniska ärendehan-som
bildfångade,teringssystem, dvs. skannade eller särskilt upprättade

handlingar lagras föreslår någraelektroniskt. Vi inte legaldefini-som
påtioner begrepp Vårelektronisk handling och elektronisk akt. ut-som

gångspunkt dock med elektronisk handling begränsadär att en avses en
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mängd elektroniskt lagrade uppgifter direkt knutna till visstär ettsom
ärende, medan elektronisk bestårakt de elektroniska handling-en av

i ärende. författningarnaI fårendast inne-databasett attarna anges en
hålla handlingar hör till ärende. I elektroniska handlingar kanettsom

förekommadet uppgifter vitt skilda sådana,slag, känsliga ef-ävenav
myndigheterna inte kan vilka enskilda uppgifter regi-tersom styra som

de ingår i inkomna handlingarnär Vi föreslår därför detstreras attm.m.
införs begränsningar i sökmöjligheterna efter elektroniska handlingar.
Som sökbegrepp fåbör användas endast ärendebeteckning, beteckning

handling eller andra uppgifter behövs för identifieraatt ettsom
ärende eller handling.en

Från databas kan uppgifter lämnas med hjälp automatiseraduten av
behandling, antingen särskilt sådanmedium för behandling eller

direktåtkomst. För utlämnande inte sker direktåt-genom som genom
påkomst, magnetband eller diskett eller via fasta uppkopplingart.ex.

på telenätet, föreslår någrainte begränsningar i de fall uppgifter läm-
till andra svenska myndigheter. Vi det bör ankommautnas attanser

de myndigheter mellan vilka information skall utbytas, avgöraatt
vilket utlämnande bör ske.sätt Däremot innebär våra förslag att ut-
lämnande till enskilda eller utländska myndigheter medium för auto-
matiserad behandling, fåskall förekomma endast regeringen harnär
meddelat föreskrifter det eller utlämnandet uppgifternanär följerom av

internationell överenskommelse Sverige efter riksdagensav en som
godkännande har tillträtt.

Utlämnande direktåtkomst, dvs. med hjälpgenom att mottagare av
automatiserad behandling kan del uppgifter fråndirekt den utläm-ta av
nande myndighetens databas föregående sekretessprövning, skerutan
vanligtvis via terminal. Sådan åtkomst har särskilt integri-ansetts vara
tetskänslig. Vi delar den uppfattningen och det finns starkaattanser
skäl för återhållsam tillåtamedatt direktåtkomst. Vi föreslårattvara
därför direktåtkomst fåskall förekommaatt endast det ut-om anges
tryckligt i lag eller förordning. Myndigheter inom den myndighetsor-
ganisation för vilken viss databas inrättas, skatteförvaltningen,en t.ex.
bör kunna ha obegränsad direktåtkomst till uppgifter och elektroniska
handlingar. Andra myndigheter bör ha begränsade åtkomstmöjligheter.
Det bör inte möjligt för dessa myndigheter direktåt-vara att genom
komst del elektroniska handlingar. Vi föreslårta vidare enskildaav att

fåskall direktåtkomst till uppgifter sig själva i myndigheternasom
databaser, under förutsättning regeringen meddelar föreskrifteratt om

frågadet. I vissa icke integritetskänsliga uppgifter allmäntom stortav
intresse, föreslår regeringen fåskall meddela föreskrifteratt om
allmän direktåtkomst till vissa databaser, via Internet.t.ex.



Sammanfattning 23SOU 1999: 105

innebärdatabasermyndigheternasuppgifter imängdenDen stora
därför viktigtintegritet. Detintrång personligai enskildas ärrisker för

tid vadunder längredatabaserna äruppgifter inte bevaras i än somatt
föreslår i lag hu-detfrån verksamhetssynpunkt. Vimotiverat att anges

emeller-databaserna. Detskall gallrasför uppgifter ärvudregler när ur
uppgiftervissareglera exaktenkeltinte möjligt närtid sättettatt

regeringen bestäm-myndighetRegeringen, eller dengallras.bör som
från iundantag de lagföreskrivadärför möjlighetbör ha att ommer,

gallringsbestämmelsema.angivna

enskildas rättigheterRegler om

integriteten skall kunnaintrång personligaotillbörliga i denFör att
personuppgifter, det viktigtundvikas i samband med behandling ärav

dem ivad finns registreratenskilda möjlighet till insyn iatt omsomges
måste möjlighethaolika register och Enskildadatabaser även attm.m.

uppgifterdem. Närfelaktiga uppgifter berörbegära rättelse somav
fåenskilda ersättningregler, bör kunnabehandlas i strid med gällande

personliga integriteten. Detför skada och kränkning den är ävenav
frågor direkt berör enskilda kanviktigt myndigheters beslut iatt som

i våradessa rättigheteröverklagas till domstol. Bestämmelser ärom
lagförslag särskilt kapitel.samlade i ett

personuppgiftslagen efterDen enskilda har enligträtt ansö-attsom
få från personuppgiftsansvarige vilka behandlingarkan besked den om

personuppgifterhonom eller henne, skall gälla be-rör även närsom
handlas Tullverket.inom skatteförvaltningen, exekutionsväsendet och

innebär informationDet enskilda har till kostnadsfri skriftligrättatt om
bl.a. vilka uppgifter Vi föreslårhonom eller henne behandlas.om som
emellertid omfattaden information skall lämnas inte behöver iatt som

databas förekommande handlingar, hör tillelektroniska etten som
ärende och den enskilde tidigare har tagit del Av informationensom av.

framgåskall i stället ihandlingarna behandlas databasen. Om denatt
enskilde särskilt begär det skall emellertid informationen fullstän-vara
dig.

Även personuppgiftslagens bestämmelser rättelse felaktigtom av
behandlade personuppgifter vid behandlingskall tillämpas uppgifterav

våraenligt lagförslag. iDetsamma gäller bestämmelserna personupp-
giftslagen den enskildes till ersättning uppgifter har behand-rätt närom

felaktigtlats och det har medfört skada eller kränkning denav person-
liga integriteten. våraEnligt lagförslag skall den enskilde ha hosrätt att

förvaltningsdomstol frågorallmän överklaga myndigheters beslut i som
hans eller hennes till information och myndigheternas skyldig-rör rätt

het felaktigt behandlade personuppgifter.rättaatt
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Särskilda bestämmelser för olika verksamheter

lagar våraDe enligt förslag skall reglera behandlingensom av person-
upgifter inom skatteförvaltningen, exekutionsväsendet respek-m.m.
tiv: Tullverket, disponerade innehållerär och flera iden-sättsamma

ellertisza likartade bestämmelser. Det emellertid inte möjligtär att
unlvika författningama innehåller bestämmelser specifiktatt ärsom
veksamhetsanpassade. Det gäller framförallt bestämmelser be-om
handling uppgifter i databaser. Av särskilt intresse bestämmelserärav

avgränsningen databasernas användningsområde ändamålenon av
tillgängligheten till databaserna direktåtkomst.OCI

Bekattningsdatabasen

Viföreslår behandling uppgifter i den del skatteförvaltningensatt av av
veksamhetsområde beskattningsverksamhetenutgörs skallsom av reg-

ilens lag; lagen behandling uppgifter skatteförvaltningensien om av
bekatzningsverksamhet. I den lagen finns förutom allmänna regler-

behandling uppgifter bestämmelser behandling i föron av om en-
veksamheten beskattningsdatabas. I lagen för vilkagemensam anges
ämamål uppgifter skall få behandlas i databasen för tillhandahållande

information behövs inom skatteförvaltningen primära ända-av som
Ändamålenmå. utformade såär de uppgifter får behandlas iatt som

databasen vad i fårdag behandlas imotsvarar samtliga de registersom
med stöd författning tillståndeller från Datainspektionen fårson av

föns Riksskatteverket och skattemyndigheter i verksamhet avseendeav
bekattning Således databasen i princip nuvarandemotsvararm.m.
skateregister, taxeringsuppgiftsregister, fastighetstaxeringsregister och
puiktskatteregister m.fl. Vad får behandlas i databasen emeller-ärsom
tidznte begränsat till de uppgifter finns i de nuvarande registren.som

Riksskatteverket och skattemyndighetema får enligt lagen ha obe-
direktåtkomstgränsad till databasen, dvs. till de elektroniskaäven ak-

Därutöver får kronofogdemyndighetertena. även och Tullverket ha
dirzktåtkomst, dock inte till elektroniska handlingar. Till regeringen de-
legras behörigheten meddela föreskrifter inskränkningatt i före-om

direktåtkomstskrven och andra de i lagen angivnaän myndig-attom
hetma fåskall ha direktåtkomst, dock inte till elektroniska handlingar.

sådan direktåtkomstFöi gäller den skall stå i överensstämmelseatt med
de. lagen angivna sekundära ändamålen. Om regeringen föreskriver
det skall dessutom enskilda få ha direktåtkomst till uppgifter sigom
sjäva. Regeringen får meddela föreskrifteräven allmän direktåt-om
konst via Internet till vissa uppgiftert.ex. allmänt intresse,av- som-
uplgift innehav skattsedelom av m.m.
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olkbokföringsdatabasenF

Behandlingen personuppgifter i den del skatteförvaltningensav av
verksamhetsområde folkbokföringsverksamhet skallutgörssom av reg-

i lagen behandlingleras lag; personuppgifter skatteför-ien egen om av
valtningens folkbokföringsverksamhet. I lagen finns bestämmelser om
behandling uppgifter i för verksamheten folkbokfö-av en gemensam
ringsdatabas. innehållerLagen bestämmelser för vilka ändamålom
uppgifter fåskall behandlas i tillhandahållandedatabasen för infor-av
mation behövs för myndigheter inom skatteförvaltningen skallattsom

Ändamålenfullgöra åligganden.kunna sina såutformade uppgif-är att
behandlas i databasen i princip den behandlingter motsvararsom av

uppgifter i dag sker i folkbokföringsregister och aviseringsregist-som
ret.

Riksskatteverket och skattemyndighetema får enligt lagen ha obe-
direktåtkomstgränsad till databasen, dvs. till de elektroniskaäven

handlingarna. Till regeringen delegeras behörigheten meddela före-att
skrifter inkränkning i föreskriven direktåtkomst och andra änom attom
de i lagen angivna myndigheterna fåskall ha direktåtkomst, dock inte
till elektroniska handlingar. Om regeringen föreskriver det skall enskil-

fåda ha direktåtkomst till uppgifter sig själva.om

Val- och folkomröstningsdatabasen

För den verksamhet bedrivs i anledning val folkornröst-ochsom av
ningar Riksskatteverket, skatteförvaltningen, länsstyrelsernaansvarar
och de kommunala valnämndema. Den personuppgiftsbehandling som
sker i verksamheten skall vårtenligt förslag regleras i lag; la-en egen

behandling personuppgifter verksamhet medi val och folk-gen om av
lagen finnsomröstningar. I bestämmelser behandling uppgifter iom av

för de ansvariga statliga myndigheterna val- och folkom-en gemensam
röstningsdatabas. Databasens användningsområde regleras be-genom
stämmelser för vilka ändamål uppgifter fåskall behandlas inomom

Ändamålenverksamheten primära ändamål. utformade såär deatt
uppgifter får behandlas i databasen i princip vad isom motsvarar som
dag får behandlas i röstlängdsregister och kandidatregister.

Riksskatteverket, skattemyndighetema och länsstyrelserna får enligt
lagen ha obegränsad direktåtkomst till databasen, dvs. till de elek-även
troniska aktema. Dessutom får de kommunala valnämndema ha direkt-
åtkomst till uppgifter inte finns i elektroniska handlingar. Tillsom re-
geringen delegeras behörigheten meddela föreskrifter inskränk-att om
ning i föreskriven direktåtkomst och andra de i lagen angivnaänattom
myndigheterna fåskall ha direktåtkomst, dock inte till elektroniska



1999: 105SOUSammanfattning26

ståsådan direktåtkomst skall igäller denhandlingar. För överens-att
ändamålen. Omsekundärade i lagen angivnastämmelse med rege-

uppgifterfå direktåtkomst tillenskilda haföreskriver det skallringen
di-får meddela föreskrifter allmänsjälva. Regeringensig även omom

valsedlar.rektåtkomst till uppgifter finnsvia Internett.ex. som--

Exekutionsväsendets databaser

områ-flera olikaKronofogdemyndighetema bedriver verksamhet
föreslårVi emellertid lag för behandlingden. gemensam av upp-en

områden; behandling uppgifterlagengifter samtliga dessa iom av
exckutionsväsendets verksamhet. varje enskild och urskiljbar verk-För

uppgifter isamhet skall det finnas behandlingbestämmelser om av en
föreslår fyrarespektive verksamhet databas. Totaltför gemensam

betal-databaser, nämligen utsöknings- och indrivningsdatabas, enen
ningsföreläggande- skuldsaneringsda-och handräckningsdatabas, en

konkurstillsynsdatabas. ändamåltabas lagen för vilkaIsamt en anges
fåuppgifter tillhandahållandeskall behandlas i respektive databas för

information behövs inom exekutionsväsendet primära ända-somav
Ändamålenmål. såutformade de uppgifter får ibehandlasär att som

databaserna i princip fårvad i dag behandlas i samtligamotsvarar som
register tillstånd frånde med stöd författning eller Datainspek-som av

får förastionen Riksskatteverket och kronofogdemyndigheter. Vadav
får behandlas i databaserna emellertid inte tillbegränsat deärsom upp-

finnsgifter i register i dag.som
Riksskatteverket fåroch kronofogdemyndighetema enligt lagen ha

direktåtkomstobegränsad till databaserna, dvs. till de elektroniskaäven
handlingarna. Därutöver skattemyndigheter och Tull-ävenattanges

fårverket direktåtkomst,ha dock inte till elektroniska handlingar. Till
regeringen delegeras behörigheten meddela föreskrifter in-att om
skränkning i föreskriven direktåtkomst och andra de i lagenänattom
angivna myndigheterna få direktåtkomstskall ha till databas, docken

tillinte elektroniska handlingar. sådan direktåtkomstFör gäller denatt
ståskall i överensstämmelse med de i lagen angivna sekundära ända-

målen för de olika databaserna. Om regeringen föreskriver det skall
enskilda få direktåtkomstha till uppgifter sig själva.om

ufldatabasenT

behandlingFör uppgifter i Tullverkets fiskala föreslårverksamhet viav
lag; lagen behandling uppgifter Tullverkets verksamhet.i Ien om av

den lagen finns bestämmelser behandling uppgifter i för verk-om av en
samheten tulldatabas. lagenI för ändamålvilkagemensam anges upp-
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få tillhandahållandegifter skall behandlas i databasen för inforrna-av
fiskala primäration behövs hos Tullverket i den verksamheten än-som

Ändamålendamål. så fårutformade de uppgifter behandlasär att som
fåri databasen i princip vad i dag behandlas i tullre-motsvarar som

fårgister. Vad behandlas i databasen emellertid inte begränsatärsom
till de uppgifter finns i registren i dag.som

får direktåtkomstTullverket enligt obegränsad tilllagen ha data-
tillbasen, dvs. de elektroniska handlingarna. Därutöveräven attanges

Riksskatteverket, skattemyndigheter och kronofogdemyndigheteräven
får direktåtkomst,ha dock inte till elektroniska handlingar. Till rege-
ringen delegeras behörigheten meddela föreskrifter inskränkningatt om

direktåtkomsti föreskriven och andra de i lagen angivnaänattom
få direktåtkomst,myndigheterna skall ha dock inte till elektroniska

sådanhandlingar. direktåtkomstFör stågäller den skall i överens-att
stämmelse med vissa i lagen angivna sekundära ändamål. Om rege-
ringen föreskriver det skall dessutom få direktåtkomstenskilda ha till
uppgifter sig själva.om

frågorSärskilda

frågorUtöver de våraregleras förslag till lagar be-som genom om
handling personuppgifter i verksamhet inom skatteförvaltning-av m.m.

exekutionsväsendet och hos Tullverket, har vi haft utredaäven atten,
vissa specifika frågeställningar.mer

Sekretess inom exekutionsväsendet

Sekretesskyddet i exekutionsväsendets exekutiva verksamhet i dagär
Enligt 9 kap. 19 § sekretesslagen gäller sekretess för uppgiftsvagt. en

det denkan enskilde eller honom närstående liderantas attom avse-
värd skada eller betydande uppgiften röjs. Det raka skade-men om
rekvisitet innebär presumtion för uppgifter skall lämnasatt näruten
det begärs. En kronofogdemyndighetemas huvudsakliga uppgifter ärav

utreda gäldenär någrahar utmätningsbara tillgångar.att Enom en
rationell handläggning förutsätter får hämta in uppgifteratt ettman
enkelt från skattemyndighetersätt, där absolut sekretesst.ex. gäller för
uppgifter. de fallI det saknas reglerad uppgiftsskyldighet, skallen en
sekretessprövning innan kronofogdemyndighetgöras, får delen av

frånuppgifter skattemyndighet. faktorEn in i dennavägs pröv-en som
ning risken för uppgiftenär kommer frånlämnas kronofogde-att att ut
myndigheten. På grund den skillnaden i sekretesskydd harstoraav
kronofogdemyndighetema därför i vissa fall svårthaft från skatte-att
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få exekutiva verk-myndigheterna del uppgifter behövs i denav som
svårigheter för krono-samheten. sekretessen medförDen ävensvaga

samband medfogdemyndigheterna vid informationshantering i myn-
inter-ekonomisk brottslighet idighetsgemensamt arbete samtmot

nationellt samarbete.
exekutivaSedan sekretesslagens tillkomst har mycket hänt i den

fåttKronofogdemyndighetema utökade arbetsupp-verksamheten. har
och förändrade arbetsrutiner. lett till allt fler uppgiftergifter Det har att

enskilda samlas i de finns inom exekutionsväsen-datasystem somom
sofistikeradeMer dessutom under utveckling. Samman-det. ärsystem

innebär vårdetta det enligt bedömning i dag finns väsent-taget att ett
behov skyddaligt gäldenärers personliga integritet vadstörre änattav

fallet sekretesslagen trädde i kraft.närsom var
För stärka sekretessen såvälhos kronofogdemyndigheternaatt av-

föreslårverksamhets- integritetsskäl vi det i 9 kap. 19 § sek-attsom -
införsretesslagen skaderekvisit. innebär sekretessDetomväntett att

för stårgäller uppgift, intedet klart uppgiften kan röjasatt utanen om
närståendeden enskilde eller honom lider skada eller Deatt men.

förändrade arbetsuppgifterna hos kronofogdemyndigheterna har tilllett
råderdet viss osäkerhet i fråga vad omfattas begreppetatt om som av

exekutiv verksamhet. Vi klargörande behövs föreslårochatt ettanser
därför sekretessen skall gälla i verksamhet med utsökning och in-att

föreslårdrivning. Vi vidare det områdetsekretesskyddade skallatt ut-
tillvidgas omfatta verksamhet enligt lagen 1986:436ävenatt nä-om

ringsförbud. Uppgifter i den sistnämnda verksamheten omfattas i dag
någotinte sekretesskydd förmåntill för enskildas integritet, vilket viav

olämpligt, eftersom det i den verksamheten vanligt iär änanser mer
övrig verksamhet kronofogdemyndigheterna behandlar uppgifteratt om

och brottsmisstankehälsa m.m.
dag vissaI uppgifter i exekutivär verksamhet undantagna från sek-

Det gäller målbeslut i uppgifter förpliktelseretess. samt om som avses
med sökt verkställighet, dvs. uppgifter skulder Sådanaom m.m. upp-
gifter utnyttjas regelmässigt i kreditupplysningsverksamhet. Vi anser

det i fortsättningen finnsäven behov uppgifter undantasatt ett attav
från sekretesskyddet. För undvika missvisande uppgifteratt att om
exempelvis skulder har uppstått grund felaktig handläggningsom av
ho; myndigheter fåskall oacceptabla konsekvenser för enskilda,m.m.,
föreslår undantaget från sekretess endast skall målgälla beslut iatt

uppgift förpliktelse med verkställighet isaint pågåen-om ettsom avses
de mål. Det innebär gäldenär betalar skuld innan krono-att om en en
fogdemyndigheten har hunnit åtgärdervidta andra informeraän att
gäldenären det finns ansökan utsökning eller indrivning,attom en om

uppgifterkommer förpliktelse omfattas sekretess. Sådanaattom av
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uppgifter omfattas sekretess skall inte få användas i kreditupp-som av
lysningsverksamhet.

Utlämnande påuppgifter medium för automatiserad behand-av
ling för kreditupplysningsverksamhet

Uppgifter inom skatteförvaltningen och exekutionsväsendet intesom
omfattas sekretess, bör enligt vår bedömning få lämnas påav ut me-
dium för automatiserad behandling till den har tillståndsom som avses
i 3 § kreditupplysningslagen bedriva kreditupplysningsverksamhet.att
Uppgifter grundar sig brott skall dock inte få lämnassom ut.

Skatteuppgifter i SPAR

I dag lämnas vissa offentliga skatteuppgifter i olika register inom
skatteförvaltningen till det statliga personadressregistretut SPAR för
användning för direktreklamändamål. sådantEtt förfarande kan enligt
vår Åmening i fråga frånsättas integritetssynpunkt. andra sidan anser
vi förbud användaatt ett skatteuppgiftermot att i SPAR skulle medföra

påtaglig risk för okontrollerbar framväxten icke författnings-en av
reglerade register med motsvarande funktion och innehåll SPAR.som
Vi bedömer det utlämnande skatteuppgifteratt till SPAR sker iav som
dag inte står i konflikt med bestämmelserna i dataskyddsdirektivet. Ett
konkret ställningstagande frågani utlämnande skatteuppgifterom av
till SPAR kräver enligt vår uppfattning omfattande översynen mer av
bl.a. samhällets behov skatteuppgifter för direktreklamändamål.av Vi
föreslår därför inte några förändringar avseende SPAR.

Behandling personuppgifter vid taxeringsrevisionerav m.m.

I samband med personuppgiftslagens införande upphävdes den sär-
skilda lagen 1987: 1231 automatisk databehandling vid taxerings-om
revision, Våra föreslag till lagar behandlingm.m. uppgifter iom av
skatteförvaltningens beskattningsverksamhet respektive Tullverkets
verksamhet enligt vårutgör bedörrming tillräckligt skydd förett enskil-
das personliga integritet när automatiserad behandling används vid
taxeringsrevisioner Någon kompletterande lagstiftningm.m. anser
därför inte nödvändig.vara

Bruttoavisering inom folkbokföringen

Riksskatteverkets aviseringsregister används myndigheter förav att
aktualisera, kontrollera och komplettera vissa folkbokföringsuppgifter i
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sådan brutto-registren. effektiv metod för avisering s.k.de En äregna
avisering, används vissa myndigheter. Metoden innebär att mot-som av

får samtligatagande myndigheter ändringsaviseringar avseende perso-
befolkning.i aviseringsregistret, dvs. i princip Sveriges hela Ur detner

får frammaterialet den mottagande myndigheten sedan själv söka upp-
gifter registrerade myndighetens register,vilka irör ärsom personer

alltsåövriga denmedan uppgifter gallras. Urvalet uppgifter görsav av
mottagande myndigheten inte vid vanligoch Riksskatteverketav som

tillhandahållaändringsavisering. Bruttoavisering metod för attsom
folkbokföringsuppgifter inom förvaltningen strider enligtden statliga
vår uppfattning inte dataskyddsdirektivet, under förutsättningmot att
fråga återkommanderegelmässigt och frekvent aviseringarär om som

betydande Någraandel befolkningen. hinder föreligger där-avser en av
vårför enligt uppfattning inte fortsatt bruttoavi-användningmot en av

sermg.

Kronofogdemyndigheters tillgång till uppgifter hos Tullverket

Enligt 118 § tullagen 1994:1550 skall frånTullverket begäran
vissa uppräknade myndigheter lämna uppgifter import ochrörut som

vårEnligt uppfattning har kronofogdemyndig-ävenexport av varor.
fåheterna behov tillgång till dessa uppgifter. Vi någrakan inteattav se

skäl sådan ordning. föreslårVi därför Tullverket begäranmot atten
skall tillhandahålla kronofogdemyndighetema uppgifter förekom-som

hos Tullverket och import ochrör exportmer som av varor.
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Författningsförslag

1 Förslag till

Lag behandling uppgifter i skatteförvalt-om av

ningens beskattningsverksamhet

Härigenom föreskrivs följande.

l kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

l § Denna lag tillämpas vid behandling personuppgifter och vissaav
andra uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet, be-om
handlingen helt ellerär delvis automatiserad eller personuppgifterom
ingår i eller avsedda ingåär i strukturerad samlingatt uppgifteren av

tillgängligaär för sökning eller sammanställningsom enligt särskilda
kriterier.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § När personuppgifter behandlas enligt denna lag gäller bestämmel-
i personuppgiftslagen 1998:204serna om
definitioner i 3
förhållandet till offentlighetsprincipen i 8m.m.
grundläggande krav behandling i 9
behandling i 22av personnummer
säkerheten vid behandling i 30-32 §§,
överföring personuppgifter till tredje land i 33-35 §§,av
personuppgiftsombudets uppgifter i 38-41 §§,m.m.
tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 och 47 §§, samt
straff i 49
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Personuppgiftsansvar

behandlingpersonuppgiftsansvarigt för denRiksskatteverket§3 är av
skattemyn-utföra ochverketpersonuppgifter ankommer att ensom

utföra.myndighetenbehandling ankommerför dendighet attsom

personuppgifterkänsligaBehandling m.m.av

personuppgiftslageni 13 §personuppgifterKänsliga4 § angessom
i 21 §lagöverträdelseroch uppgifter1998:204 som angesm.m.om

iuppgifterna lämnats ellerfår endast harlag behandlas äromsamma
ärende.handläggningennödvändiga för ettav

särskilda be-med stöd 2 kap. gälleruppgifter behandlasFör avsom
stämmelser.

Gallring

föremål för automatiserad behandling iUppgifter5 § ären-är ettsom
år ärendet har avslutats.skall gallras efter detde attsenast ett

fårRegeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
föreskrifter uppgifter gallras vid tid-meddela skallatt annanom en

i första stycket eller uppgifter skall bevaras.purkt denän attangessom
uppgifter stöd gäller särskilda be-behandlas med 2 kap.För som av

stäinmelser.

2 Beskattningsdatabasenkap.

Ändamål

beskattningsverksamheten finnas samling uppgifterI skall det1 § en
imed hjälp automatiserad behandling används gemensamtavsom

ändamålenför beskattnings-verxsamheten de i 2 och 3 §§ angivna
databas.

får tillhandahållande infor-Uppgifter behandlas i databasen för2 § av
mation behövs inom skatteförvaltningen försom

fastställande underlag för redovisning, bestämmande,samtav
återbetalningbettlning och skatter eller avgifter,av

bestämmande pensionsgrundande inkomst,av
kontroll, revision, prövning, granskning, tillsyn och analys,
fastighetstaxering,
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fullgörande åligganden följer internationella överens-av som av
kommelser Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt,som

tillsyn, kontroll, uppföljning och planering verksamheten,av
samt

framställning statistik.av

3 § fårUppgifter behandlas i databasen för tillhandahållande infor-av
mation behövs i författningsreglerad verksamhet utanför skatteför-som
valtningen för

fastställande underlag för redovisning, bestämmande,samtav
betalning återbetalningoch skatter eller avgifter,av

utsökning och indrivning,
lämplighets-,tillsyn tillstånds- och liknandesamt pröv-annan

ning, samt
framställning statistik.av

Innehåll

4 § databasen fårI behandlas uppgifter omfattasom personer som av
verksamhet enligt 2 § l-5. Uppgifter andra får behandlasom personer

det behövs för handläggningen ärende.om ettav

§5 För de ändamål i 2 får§ i databasen behandlas uppgif-som anges
ter om

fysisk identitet, bosättning, familjeförhållanden ochen persons
andra liknande basuppgifter,

juridisk identitet, och andra liknandesäte basupp-en persons
gifter,

registrering för skatter eller avgifter,
underlag för skatter eller avgifter,
bestämmande skatter eller avgifter,av
kontroll skatter eller avgifter,av
fastställande fastighetstaxering,av
yrkande och grunder i ärende,ett samt
beslut med angivande skälen för beslutet, betalning, redo-av

visning och övriga åtgärder i ärende.ett
I databasen får behandlasäven de uppgifter behövs för fullgö-som

rande åliggande följer internationellett överenskommelseav som av en
Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt.som

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom
meddela föreskrifternämnare vilka uppgifter får behandlas iom som
databasen enligt första stycket.

2 19-1588SkattTullExekutionNormer
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får6§ Personuppgifter i kap. § första stycket inte be-1 4som avses
ihandlas databasen i andra fall i Uppgifter7än tros-som anges om

samfund och i fackförening får förmedlemskap dock behandlas de än-
damål i 2som anges

får Så-7§ Handlingar hör till ärende behandlas i databasen.ettsom
fårhandlingar innehålladana de uppgifter har ilämnats eller ärsom

nödvändiga för handläggningen ärendet.av

Utlämnande påuppgifter till enskilda medium för automatiseradav
behandling

får8 § Uppgifter i databasen lämnas till enskild medium förut en
automatiserad behandling endast regeringen har meddelat före-om
skrifter det eller utlämnandet uppgifterna följer inter-om om av av en
nationell överenskommelse Sverige efter riksdagens godkännandesom
har tillträtt.

Direktåtkomst

9§ Riksskatteverket, skattemyndigheter, kronofogdemyndigheter och
fårTullverket direktåtkomstha till databasen. fårRegeringen meddela

föreskrifter får direktåtkomstha för ändamålävenattom annan som
i 3anges

Annan Riksskatteverketän och skattemyndigheter får inte ha direkt-
åtkomst till handlingar i får7 Regeringen meddela före-som avses
skrifter ytterligare inskränkning i myndighets eller di-om en annans
rektåtkomst till databasen.

10 § Regeringen får meddela föreskrifter fårenskild ha di-attom en
rektåtkomst till uppgifter sig själv i databasen.om

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom
meddela föreskrifter vilka uppgifter får omfattas direktåt-om som av
komst enligt första stycket.

11 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter allmän direktåtkomst till uppgifter i databasenom
om

skyldighet redovisa eller betala skatter eller avgifter,att
innehav skattsedel preliminär skatt,av samt
beräkning skatteavdrag för betalning preliminär skatt.av av



SOU 1999: 105 örfattningsförslagF 35

Direktåtkomst fårenligt första stycket såinte utformad attvara upp-
gifter flera kan behandlas automatiserad vid inhäm-vägom personer
tandet.

Sökbegrepp

12 § Vid sökning efter handlingar fåri 7 § sökbegreppsom avses som
användas endast ärendebeteckning, beteckning handling eller annan
uppgift behövs för identifiera ärende eller handling.att ettsom en

Gallring

13 § Uppgifter och handlingar i databasen skall, inget annatom anges
i 14 gallras årsju utgångenefter kalenderårdet under vilket be-av
skattningsåret till vilket uppgifterna eller handlingarna kan hänföras
gick ut.

14§ Uppgifter revision skall gallras årtio efter utgången detom av
kalenderår under vilket revisionen avslutades.

Uppgifter och handlingar fastighetstaxering skall gallrassom avser
årtio efter utgången det taxeringsår till vilket uppgifterna ellerav

handlingarna kan hänföras.
Uppgifter och handlingar gåvoskatteärenden skall gallrassom avser

årtolv efter utgången det kalenderår under vilket gåvodeklarationav
lämnades. Uppgifter och handlingar gåvoanmälningsärendensom avser
skall gallras år efter utgången det kalenderårtre under vilket för-av
frågan eller anmaning komma in med deklaration gjordes.att

Uppgifter och handlingar enligt lagen 1994:1563 tobaks-som om
skatt, lagen 1994:1564 alkoholskatt lagen 1994:1776samtom om

påskatt energi, behandlas för tillhandahålla skattskyldiga och be-att
hörig myndighet i Sverige eller land inom Europeiska unionenett annat
uppgifter godkända upplagshavareär ellerom personer ärsom som re-
gistrerade eller uppgifter godkändavarumottagare skatteupplag,om
skall gallras årsju efter utgången det kalenderår under vilketav upp-
lagshavaren eller avregistrerades.varumottagaren

15§ Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter uppgifter eller handlingar skallatt gallras vidom

tidpunkt deän i 13 och 14 §§ elleren annan uppgiftersom anges att
eller handlingar skall bevaras.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter uppgifter och handlingaratt undantas frånom som
gallring skall överlämnas till arkivmyndighet.en
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Övriga bestämmelser

16§ Riksskatteverket fåroch skattemyndigheter avgifter förta ut att
lämna uppgifter databasen enligt de föreskrifternärmareut ur som
meddelas regeringen.av

Rätten avgifter fårenligt första stycket inte innebära in-att ta ut
skränkning i del och fastställd fåavgift kopiarätten elleratt ta motav
utskrift allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.av en

får§ Regeringen17 meddela föreskrifter hur uppgifternanärmare om
i databasen skall indelade.vara

3 kap. Enskildas rättigheter

Information till den registrerade

1§ Vid tillämpningen denna lag gäller bestämmelserna in-av om
formation till den registrerade i 23 och 25-27 §§ personuppgiftslagen
1998:204, med den begränsning i 2som anges

2 § En handling i 2 kap. 7 § behöver inte lämnas tillsom avses ut en
enskild i samband med myndighet fullgör sin informationsskyl-att en
dighet enligt 26 § personuppgiftslagen 1998:204, den enskilde harom
tagit del handlingens innehåll.av

Ifall i första stycket skall information i stället lämnassom avses om
handlingen behandlas i databasen.att Fullständig information skall

emellertid lämnas den enskilde begär det.om

Rättelse

3 § Vid behandling personuppgifter enligt denna lag gäller bestäm-av
melserna rättelse i 28 § personuppgiftslagen 1998:204.om

Skadestånd

4 § Vid behandling personuppgifter enligt denna lag gäller bestäm-av
melsema skadestånd i 48 § personuppgiftslagen 1998:204.om



SOU 1999: 105 örfattningsförslagF 37

Överklagande

5 § En myndighets beslut information skall lämnas efterom som an-
sökan och fårrättelse överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.om
Andra beslut enligt denna fårlag inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då skatteregisterlagen
1980:343 skall upphöra gälla. Den äldre lagens bestämmelseratt

gallring innehålloch i register gäller dock fortfarande frågaiom ett
uppgifter och handlingar har tillförts registret före denom som

l oktober 2001.
Bestämmelser i lagen grundläggande påkrav behandlingom av per-
sonuppgifter behandling känsliga personuppgiftersamt ochav upp-
gifter lagöverträdelser skall inte börja tillämpas förrän denom m.m.,
1 oktober 2007 i fråga sådan manuell behandlingom av personupp-
gifter påbörjats före den 24 oktober 1998 eller manuell behand-som
ling utförs för visst ändamål manuell behandling förettsom än-om
damålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
Har begäran registerutdrag enligt 10 § datalagen 1973:289en om
kommit in innan denna lag träder i kraft har utdraget intemen expe-
dierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en
ansökan information enligt denna lag.om

4. Bestämmelsen skadestånd skall tillämpas endast denom om om-
ständighet yrkandet hänför sig till har inträffat efter det 1a-som att

har i kraft förträtt den aktuella behandlingen.gen
Bestämmelsen överklagande skall tillämpas endast beslutom

fattas efter ikraftträdandet.som
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till2 Förslag
behandling personuppgifter i skatte-Lag om av

förvaltningens folkbokföringsverksarnhet

Härigenom föreskrivs följande".

1 kap. Allmänna bestämmelser

tillämpningsområdeLagens

lag tillämpasl § Denna vid behandling personuppgifter i skatteför-av
valtningens folkbokföringsverksamhet, behandlingen helt ellerärom
delvis automatiserad eller personuppgifter ingår i eller avseddaärom

ingå i strukturerad samling uppgifter tillgängliga föräratt en av som
sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § När personuppgifter behandlas enligt denna lag gäller bestämmel-
i personuppgiftslagen 1998:204serna om
definitioner i 3

.
förhållandet till offentlighetsprincipen i 8m.m.
grundläggande krav behandling i 9
behandling i 22av personnummer
säkerheten vid behandling i 30-32 §§,
överföring personuppgifter till tredje land i 33-35 §§,av
personuppgiftsombudets uppgifter i 38-41 §§,m.m.
tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 och 47 §§, samt
straff i 49

Personuppgiftsansvar

3 § Riksskatteverket personuppgiftsansvarigt förär den behandling av
personuppgifter ankommer verket utföra och skattemyn-attsom en
dighet för den behandling ankommer myndigheten utföra.attsom

Behandling känsliga personuppgifterav m.m.

4§ Känsliga personuppgifter i 13 § personuppgiftslagensom anges
1998:204 och uppgifter lagöverträdelser i 21 §om m.m. som anges
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fårlag behandlas endast uppgifterna har lämnats i ellersamma ärom
nödvändiga för handläggningen ärende.ettav

För uppgifter behandlas med stöd 2 kap. gäller särskilda be-som av
stämmelser.

2 kap. Folkbokföringsdatabasen

Ändamål

1 § folkbokföringsverksamhetenI skall det finnas samlingen person-
uppgifter med hjälp automatiserad behandling användssom av gemen-

i verksamheten för de i 2 § angivna ändamålensamt folkboljörings-
databas.

2 § Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande infor-av
mation behövs inom skatteförvaltningen försom

samordnad behandling identifieringsuppgifter för fysiskaav per-
och andra folkbokföringsuppgifter,soner av
handläggning folkbokföringsärenden,av
fullgörande underrättelseskyldighet enligt lag eller förordningav

för tillgodose samhälletssamt behovatt folkbokföringsuppgifter iav
övri gt,

tillsyn, kontroll, uppföljning och planering verksamheten,av
samt

framställning statistik.av

Innehåll

3 § I databasen får behandlas uppgifter omfattasom personer som av
verksamhet enligt 2 § l och Uppgifter andra får behand-om personer
las det behövs för handläggningen ärende.om ettav

4 § För de ändamål i får2 § i databasen behandlas uppgif-som anges
ter om

personnummer,
samordningsnummer enligt folkbokföringslagen 1991:481,
namn,
födelsetid,
födelsehemort,
födelseort,
adress,
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lägenhetsbeteckning, folkbokföringsortfolkbokföringsfastighet,
folkbokföring särskild rubrik,och under

medborgarskap,9.
civilstånd,10.

vårdnadshavare ochmake, föräldrar,ll. barn, somannan person
inom folkbokföringen,den registrerade har samband med

12. samband enligt grundat adoption,11 ärsom
fråninflyttning13. utlandet,

14. avregistrering,
15. anmälan enligt 7 kap. l och 10 §§ vallagen 1997: 157, samt
16. gravsättning.

fårI databasen behandlas uppgifter den 30 juni 1991 enligt sär-som
skilda sådanbestämmelser antecknade i personakt i 16 §var som avses
folkbokföringskungörelsen 1967:495.

fårI databasen behandlas uppgifter sådanatidpunkter för för-om
hållanden i första förhållandenstycket. För i förs-som avses som avses

fårstycket 2 förhållandet. förhål-och 14 grunden för Förta anges
lande i första fårstycket 2 de handlingar harävensom avses anges som
legat till förgrund identifiering råderuppgift det osäkerhetsamt attom

identitet.om personens

5§ databasen fårI behandlas uppgifter yrkande och grunder i ettom
ärende, beslut i ärende med angivande skälen för beslutetett samtav
andra uppgifter behövs för handläggningen ärende.ettsom av

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom
meddela föreskrifter vilka uppgifter får behandlas i databasenom som
enligt första stycket.

6§ Personuppgifter i 1 kap. 4 § första fårstycket inte be-som avses
handlas i databasen i andra fall i 4 och 7 §§.än som anges

7§ Handlingar hör till fårärende Så-behandlas i databasen.ettsom
dana handlingar får innehålla de uppgifter har lämnats i eller ärsom
nödvändiga för handläggningen ärendet.av

Utlämnande påuppgifter till enskilda medium för automatiseradav
behandling

8 § Uppgifter i fårdatabasen lärrinas till enskild medium förut en
automatiserad behandling endast regeringen har meddelat före-om
skrifter det.om
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Direktåtkomst

får direktåtkomst tillskattemyndigheter ha9§ Riksskatteverket och
får får di-meddela föreskrifter hadatabasen. Regeringen att annanom

ändamålrektåtkomst i dock inte tilltill databasen för 2 §som anges
handlingar i 7som avses

får föreskrifter inskränkning i myndig-Regeringen meddela enom
direktåtkomst tillhets eller databasen.annans

får får10 § Regeringen meddela föreskrifter enskild ha di-attom en
rektåtkomst till uppgifter sig själv i databasen.om

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom
föreskrifter får direktåt-meddela vilka uppgifter omfattasom som av

komst enligt första stycket.

Sökbegrepp

ll§ Vid fårsökning i databasen uppgifter förstai 4 §som avses
stycket 12, 13 och 16 inte användas sökbegrepp.som

Uppgifter i första får4 § stycket 9 användas sök-som avses som
frågabegrepp iendast medborgarskap i Sverige, Danmark, Norge,om

Finland eller Island medborgarskap i land inom ellersamt ett utomom
Europeiska unionen unionsmedborgarskap eller icke unionsmedbor-
garskap.

12 § Vid sökning efter handlingar i får7 § sökbegreppsom avses som
användas endast ärendebeteckning, beteckning handling eller annan
uppgift behövs för identifiera ärende eller handling.att ettsom en

Övriga bestämmelser

13 § Riksskatteverket och fårskattemyndigheter avgifter förta ut att
lämna uppgifter databasen enligt de föreskrifternärmareut ur som
meddelas regeringen.av

Rätten avgifter enligt första fårstycket inte innebära in-att ta ut
skränkning i del och fastställd fårätten avgift kopia elleratt ta motav
utskrift allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.av en

14 § Regeringen får meddela föreskrifter hur uppgifternanärmare om
i databasen skall indelade.vara



42 Författningsförslag SOU 19991105

3 kap. Enskildas rättigheter

Information till den registrerade

§ Vid1 tillämpningen denna lag gäller bestämmelserna infor-av om
mation till den registrerade i 23 och 25-27 §§ personuppgiftslagen
1998:204, med den begränsning i 2som anges

2 § En handling i 2 kap. 7 § behöver inte lämnas tillsom avses ut en
enskild i samband med myndighet fullgör sin informationsskyl-att en
dighet enligt 26 § personuppgiftslagen 1998:204, den enskilde harom
tagit del handlingens innehåll.av

fallI i första stycket skall information i stället lämnassom avses om
handlingen behandlas i databasen.att Fullständig information skall

emellertid lämnas den enskilde begär det.om

Rättelse

3 § Vid behandling personuppgifter enligt denna lag gäller bestäm-av
melsema rättelse i 28 § personuppgiftslagen 1998:204.om

Skadestånd

4 § Vid behandling personuppgifter enligt denna lag gäller bestäm-av
melserna skadestånd i 48 § personuppgiftslagen 1998:204.om

Överklagande

5§ En myndighets beslut information skall lämnas efterom som an-
sökan och fårrättelse överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.om
Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober då2001, lagen 1990:1536
folkbokföringsregister och lagen 1995:743om aviserings-om

register skall upphöra gälla. De äldre lagamas bestämmelseratt om
gallring och innehåll i register gäller dock fortfarande frågaett i om
uppgifter och handlingar har tillförts registret före den l okto-som
ber 2001.
Bestämmelser i lagen grundläggande krav behandlingom av per-
sonuppgifter behandling känsligasamt personuppgifter ochav upp-
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gifter lagöverträdelser skall inte börja tillämpas förrän denm.m.,om
fråga sådan behandling1 oktober 2007 i manuell av personupp-om

påbörjatsgifter före oktober eller manuell behand-den 24 1998som
ling ändamål behandling förutförs för visst manuell än-ettsom om
damålet påbörjats före den 24 oktober 1998.

registerutdrag enligtHar begäran 10 § datalagen 1973:289en om
kommit in innan denna lag träder i kraft har utdraget intemen expe-
dierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en

informationansökan enligt denna lag.om
skadestånd4. Bestämmelsen skall tillämpas endast denom om om-

ständighet yrkandet hänför sig till har inträffat efter det la-attsom
har i kraft för den aktuella behandlingen.trättgen

Bestämmelsen överklagande skall tillämpas endast beslutom
fattas efter ikraftträdandet.som
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3 Förslag till

Lag behandling personuppgifter iom av

verksamhet med val och folkomröstningar

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

§l Denna lag tillämpas vid behandling personuppgifter i Riks-av
skatteverkets, skattemyndigheters och länsstyrelsers verksamhet med
val och folkomröstningar enligt vallagen 1997:157, folkornröstnings-
lagen 1979:369 lagen 1994:692 kommunala folkomröst-samt om
ningar, behandlingen helt eller delvisär automatiserad ellerom om
personuppgifter ingår i eller avsedda ingåär i struktureradatt en sam-
ling uppgifter tillgängliga förär sökning eller sammanställningav som
enligt särskilda kriterier.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § När personuppgifter behandlas enligt denna lag gäller bestämmel-
i personuppgiftslagen l998:204serna om
definitioner i 3
förhållandet till offentlighetsprincipen i 8m.m.
grundläggande krav behandling i 9
behandling i 22av personnummer
säkerheten vid behandling i 30-32 §§,
överföring personuppgifter till tredje land i 33-35 §§,av
personuppgiftsombudets uppgifter i 38-41 §§,m.m.
tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 och 47 §§, samt
straff i 49

Personuppgiftsansvar

3 § Riksskatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av
personuppgifter ankommer verket utföra och Skattemyn-som att en
dighet eller länsstyrelse för den behandling ankommer påsom myn-
digheten eller läns styrelsen utföra.att
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personuppgifterBehandling känsligaav m.m.

personuppgifter i personuppgiftslagen4§ Känsliga 13 §som anges
i1998:204 och uppgifter lagöverträdelser 21 §om m.m. som anges

får i ellerlag behandlas endast uppgifterna har lämnats ärsamma om
nödvändiga för handläggningen ärende.ettav

För uppgifter behandlas med stöd 2 kap. gäller särskilda be-som av
stämmelser.

2 kap. Val- folkomröstningsdatabasenoch

Ändamål

1§ I Riksskatteverkets, skattemyndigheters och länsstyrelsers verk-
samhet med val och folkomröstningar skall det finnas samlingen per-
sonuppgifter med hjälp automatiserad behandling användssom av ge-

i verksamheten för de i 2 och §§ angivna ändamålen3 val-mensamt
och folkomröstningsdatabas.

får2 § Uppgifter behandlas i databasen för tillhandahållande infor-av
mation behövs hos Riksskatteverket, skattemyndigheter och läns-som
styrelser för

framställning röstlängder och införröstkort val ellerettav en
folkomröstning,

framställning valsedlar och sammanräkning valresultat,av av
tillsyn, kontroll, uppföljning och planering verksamheten,av

Samt
framställning4. statistik.av

3 § Uppgifter får behandlas i databasen för tillgodose samhälletsatt
behov uppgifter i samband med val folkomröstningaroch förav samt
framställning statistik.av

Innehåll

4 § fårI databasen behandlas uppgifter om personer som
kan komma röstberättigade den dagantas valatt ettvara som

eller folkomröstning hållas,skall elleren
kandidater i val.är

Uppgifter andra i förstaän fårstycket be-om personer som anges
handlas det behövs för handläggningen ärende.om ettav
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5§ För i får4 § 1 i databasen behandlasen person som avses upp-
gifter adress, folkbokföringsort, fastighets-om personnummer, namn,
beteckning, valdistrikt och medborgarskap. För inte ären person som
folkbokförd fåri Sverige behandlas uppgift tidpunkt för utvandringom

föroch har invandrat till Sverige uppgift tidpunkten person som om
för invandringen.

6§ För i får4 § 2 i databasen behandlasen person som avses upp-
gifter adress, folkbokföringsort, medborgar-om personnummer, namn,
skap i land inom Europeiska unionen identifieringsuppgifterett samt
och partibeteckning finns eller kommer finnas valsedlar därattsom

är upptagen.personen

7§ I databasen får behandlas uppgifter yrkande och igrunder ettom
ärende, beslut i ärende med angivande skälen för beslutetett samtav
andra uppgifter behövs för handläggningen ärende.ettsom av

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom
meddela föreskrifter vilka uppgifter får behandlas i databasenom som
enligt första stycket.

8§ Personuppgifter i kap. 4 § första fårstycket inte be-som avses
handlas i databasen i andra fall i 6än och 10 §§.som anges

9§ Handlingar hör till fårärende behandlas i databasen. Så-ettsom
dana handlingar får innehålla de uppgifter har lämnats i eller ärsom
nödvändiga för handläggningen ärendet.av

Utlämnande uppgifter till påenskilda medium för automatiseradav
behandling

10 § Uppgifter i databasen får lämnas till påenskild medium förut en
automatiserad behandling endast regeringen har meddelat föreskrif-om

det.ter om

Direktåtkomst

l1§ Riksskatteverket, skattemyndigheter, länsstyrelser och kommu-
nala valnärrmder får direktåtkomstha till databasen. De kommunala
valnärnndema får inte ha direktåkomst till handlingar i 9som avses
Regeringen får meddela föreskrifter får ha direktåtkomstattom annan
till databasen för ändamål i 3 dock inte till handlingarsom anges

i 9som avses
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myndig-inskränkning ifår föreskriftermeddelaRegeringen enom
direktåtkomst till databasen.hets eller annans

får ha di-enskildfår meddela föreskrifterRegeringen12 § att enom
rektåtkomst sig själv i databasen.till uppgifter om

skallregeringen bestämmermyndighetRegeringen eller den som
direktåt-fåruppgifter omfattasvilkameddela föreskrifter avsomom

förstakomst enligt stycket.

fårregeringen bestämmerRegeringen eller den myndighet13§ som
direktåtkomst till uppgifter i databasenmeddela föreskrifter allmänom

finns valsedlar.som
såDirektåtkomst fårförsta inte utformadenligt stycket attvara upp-
vid inhäm-gifter flera kan behandlas automatiserad vägom personer

tandet.

Sökbegrepp

får14§ Vid sökning i uppgift intedatabasen medborgarskapom an-
frågavändas sökbegrepp, i medborgarskap i landänannat ettsom om

inom Europeiska unionen eller i Island eller Norge.

Vid får15 § sökning efter handlingar i §9 sökbegreppsom avses som
användas endast ärendebeteckning, beteckning handling eller annan
uppgift behövs för identifiera ärende handling.elleratt ettsom en

Gallring

16 Uppgifter§ i månad4 § l skall gallrasom en person som avses en
efter det val eller den folkomröstning för vilket eller vilkenatt upp-
gifterna behandlas i databasen hållshar vunnit laga kraft. Om flera val
samtidigt skall uppgifterna månaddock gallras efter samtliga valatten
har vunnit laga kraft.

Uppgifter utgångeni 4 § 2 skall gallras vidom en person som avses
den mandatperiod för vilken uppgifterna behandlas i databasen.av

17 § Regeringen eller den myndighet fårregeringen bestämmersom
föreskriftermeddela uppgifter eller handlingar skall gallras vidattom
tidpunkt de i 16 § eller uppgifter eller hand-än atten annan som anges

lingar skall bevaras.
Regeringen eller den myndighet fårregeringen bestämmersom

meddela föreskrifter uppgifter och handlingar undantas frånattom som
gallring skall överlämnas till arkivmyndighet.en
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Övriga bestämmelser

18§ Riksskatteverket, skattemyndigheter och länsstyrelser får ta ut
avgifter för lämna uppgifter databasen enligt de före-att ut närmareur
skrifter meddelas regeringen.som av

Rätten avgifter enligt första fårstycket inte innebära in-att ta ut
skränkning i del ochrätten fastställd fåavgift kopia elleratt ta motav
utskrift allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.av en

19 § Regeringen får meddela föreskrifternärmare hur uppgifternaom
i databasen skall indelade.vara

3 kap. Enskildas rättigheter

Information till den registrerade

l § Vid tillämpningen denna lag gäller bestämmelserna infor-av om
mation till den registrerade i 23 och 25-27 §§ personuppgiftslagen
1998:204, med den begränsning i 2som anges

2§ En handling i 2 kap. 9 § behöver inte lärrmas tillsom avses ut en
enskild i samband med myndighet fullgör sin informationsskyl-att en
dighet enligt 26 § personuppgiftslagen 1998:204, den enskilde harom
tagit del handlingens innehåll.av

Ifall i första stycket skall information i stället lämnassom avses om
handlingen behandlas i databasen.att Fullständig information skall

emellertid lämnas den enskilde begär det.om

Rättelse

3 § Vid behandling personuppgifter enligt denna lag gäller bestäm-av
melserna rättelse i 28 § personuppgiftslagen 1998:204.om

Skadestånd

4 § Vid behandling personuppgifter enligt denna lag gäller bestäm-av
melserna skadestånd i 48 § personuppgiftslagen 1998:204.om
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Överklagande

eftermyndighets information skall lämnas5§ En beslut om som an-
fåroch överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.sökan rättelseom

fårAndra beslut enligt denna lag inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

dåDenna lag träder i kraft den oktoberl 2001, lagen 1997:158 om
röstlängdsregister skall upphöra gälla. äldre lagensDen bestäm-att
melser gallring innehålloch i register gäller dock fortfarandeettom

frågai uppgifter och handlingar har tillförts registret föreom som
den l oktober 2001.
Bestämmelser i lagen grundläggande påkrav behandlingom av per-
sonuppgifter behandling känsliga personuppgifter ochsamt av upp-
gifter lagöverträdelser skall inte börja tillämpas förrän denom m.m.,
1 oktober fråga sådan2007 i manuell behandlingom av personupp-

påbörjatsgifter före den 24 oktober 1998 eller manuell behand-som
ling utförs för ändamålvisst manuell behandling för än-ettsom om
damålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
Har begäran registerutdrag enligt 10 § datalagen 1973:289en om
kommit innan denna lag träder i kraft har utdraget intemen expe-
dierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en
ansökan information enligt denna lag.om

4. Bestämmelsen skadestånd skall tillämpas endast denom om om-
ständighet yrkandet hänför sig till har inträffat efter det la-attsom

har i kraft för den aktuella behandlingen.trättgen
Bestämmelsen överklagande skall tillämpas endast beslutom

fattas efter ikraftträdandet.som
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4 Förslag till

Lag behandling uppgifter i exekutions-om av

väsendets verksamhet

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling personuppgifter och vissaav
andra uppgifter i exekutionsväsendets verksamhet med utsökning och
indrivning, skuldsanering, betalningsföreläggande och handräckning,
tillsyn i konkurs i verksamhetsamt särskilt åligger krono-annan som
fogdemyndigheter, behandlingen helt ellerär delvis automatiseradom
eller personuppgifter ingår i eller avsedda ingåom är i struktu-att en
rerad samling uppgifter tillgängligaär för sökningav ellersom sam-
manställning enligt särskilda kriterier.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § När personuppgifter behandlas enligt denna lag gäller bestämmel-
i personuppgiftslagen 1998:204serna om
definitioneri 3
förhållandet till offentlighetsprincipen i 8m.m.
grundläggande krav behandling i 9
behandling personnummeri 22av
säkerheten vid behandling i 30-32 §§,
överföring personuppgifter till tredje land i 33-35 §§,av
personuppgiftsombudets uppgifter i 38-41 §§,m.m.
tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 och 47 §§, samt
straff i 49

Personuppgiftsansvar

3 § Riksskatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av
personuppgifter ankommer på verket utföra ochsom kronofogde-att en
myndighet för den behandling ankommer myndighetensom att ut-
föra.
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personuppgifterkänsligaBehandling m.m.av

personuppgiftslageni §13personuppgifter4§ Känsliga som anges
i 21 §lagöverträdelseruppgifter1998:204 och m.m. som angesom

i elleruppgifterna har lämnatsfår behandlas endast ärlag omsamma
mål eller ärende.handläggningennödvändiga för ettav

särskildagäller be-stöd 2 kap.uppgifter behandlas medFör avsom
stämmelser.

Gallring

målföremål behandling iUppgifter för automatiserad§5 är ettsom
måletårgallras efter det eller ärendeteller ärende skall senast ett att

har avslutats.
fårregeringenRegeringen eller den myndighet bestämmersom

meddela föreskrifter uppgifter skall gallras vid tid-attom en annan
i första uppgifter skall bevaras.punkt den stycket ellerän attsom anges

särskildaFör uppgifter behandlas med stöd 2 kap. gäller be-som av
stämmelser.

2 kap. Exekutionsväsendets databaser

Utsöknings- och indrivningsdatabasen

Ändamål

§l I verksamheten med utsökning indrivningoch skall det finnas en
samling uppgifter med hjälp automatiserad behandling användssom av

i verksamheten för i ändamålende 2 och 3 §§ angivna ut-gemensamt
söknings- och indrivningsdatabas.

får2 § Uppgifter behandlas i tillhandahållandedatabasen för infor-av
mation inombehövs exekutionsväsendet försom

verkställighet åtgärdeller åliggersärskilt kronofogde-annan som
myndigheter enligt utsökningsbalken eller författning,annan

indrivning statliga fordringarav m.m.,
avräkning återbetalningvid skatter och avgifter,av
kvittning vid utbetalning bidrag,av
ansökan och tillsyn näringsförbud,överom
tillsyn, kontroll, uppföljning och planering verksamheten,av

samt
framställning statistik.av
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3 § Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande infor-av
mation behövs i författningsreglerad verksamhet utanför exeku-som
tionsväsendet för

avräkning vid återbetalning skatter och avgifter,av
kvittning vid utbetalning bidrag,av
planering, samordning och uppföljning revisions- ochav annan

kontrollverksamhet vid beskattning och tulltaxering,
utredningar vid bestämmande och betalning skatter, tullar ochav

socialavgifter,
tillsyn lämplighets-, tillstånds- ochsamt liknande pröv-annan

ning, samt
framställning statistik.av

Innehåll

4 § I databasen får behandlas uppgifter omfattasom personer som av
verksamhet enligt 2 § 1-5. Uppgifter andra får behandlasom personer

det behövs för handläggningen mål.om ettav

5§ För de ändamål i 2 får§ i databasen behandlassom anges upp-
gifter om

fysisk identitet, bosättning, familjeförhållandenen persons och
andra liknande basuppgifter,

juridisk identitet, och andraen säte liknande basupp-persons
gifter,

enskilds ekonomiska förhållanden,en
egendom berörs i mål,ettsom
yrkande och grunder i mål eller ärende,ett
utslag i mål betalningsföreläggande,om samt
beslut med angivande skälen för beslutet, betalning, redovis-av

ning och övriga åtgärder i mål eller ärende.ett
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom

meddela föreskrifternärmare vilka uppgifter får behandlas iom som
databasen enligt första stycket.

6§ Personuppgifter i 1 kap. 4 § första stycket fårsom inte be-avses
handlas i databasen i andra fall än i 29 Uppgiftsom anges attom en
kronofogdemyndighet gjort anmälan misstanke brottom samt,om om
uppgifterna grund förutgör begäran verkställighet, uppgifteren om om
lagöverträdelser innefattar brott eller domar i brottmål, fårsom dock
behandlas iäven andra fall.
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Gallring

år efterhandlingar skall gallras fem7 § Uppgifter och i databasen ut-
gången kalenderår då mål uppgifternadet eller ärende ellerdet somav

inte kan hänförashandlingarna hänför sig till avslutades. Uppgifter som
år utgångenmål fem efter dettill visst eller ärende skall gallrasett av

kalenderår då mål uppgifternasamtliga avseende den person som
målutslag i betalnings-hänför sig till avslutade. Uppgiftervar om om

kalenderår dåår utgångenföreläggande skall gallras tio efter det ut-av
slaget laga kraft.vann

fårRegeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
meddela föreskrifter uppgifter eller handlingar skall gallras vidattom

tidpunkt de i första uppgifterstycket ellerän atten annan som anges
eller handlingar skall bevaras.

Regeringen eller fården myndighet regeringen bestämmersom
meddela föreskrifter uppgifter frånoch handlingar undantasattom som
gallring skall överlämnas till arkivmyndighet.en

Betalningsfáreläggande- och handräckningsdatabasen

Ändamål

8 § I verksamheten med betalningsföreläggande och handräckning
skall det finnas samling uppgifter med hjälp automatiseraden som av
behandling används i verksamheten för ide 9 och 10 §§gemensamt an-
givna ändamålen betalningsföreläggande- och handräckningsdata-
bas.

får9 § Uppgifter behandlas i tillhandahållandedatabasen för infor-av
mation behövs inom exekutionsväsendet försom

handläggningen mål betalningsföreläggande eller hand-av om
räckning,

tillsyn, kontroll, uppföljning och planering verksamheten,av
samt

framställning statistik.av

får10 § Uppgifter behandlas i databasen för tillhandahållande in-av
formation behövs i författningsreglerad verksamhet utanför exeku-som
tionsväsendet för tillsyn lämplighets-, tillstånds- och lik-samt annan
nande prövning för framställning statistik.samt av
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Innehåll

§ får11 I databasen behandlas uppgifter omfattasom personer som av
verksamhet enligt 9 § Uppgifter fårandra behandlasom personer om
det behövs för handläggningen mål.ettav

12 § För de ändamål fåri 9 § i databasen behandlassom anges upp-
gifter om

fysisk identitet, bosättning och andra liknande bas-en persons
uppgifter,

juridisk identitet, och andra liknande basupp-säteen persons
gifter,

yrkande och grunder i mål,ett
övriga förhållanden, de tillförs mål och betydelse förärettom av

handläggningen, samt
beslut med angivande skälen för beslutet åtgärderoch övriga iav

mål.ett
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom

meddela föreskrifternämnare vilka uppgifter får behandlas iom som
databasen enligt första stycket.

13§ Personuppgifter i Ikap. 4§ första fårstycket intesom avses
behandlas i databasen i andra fall i 29än Uppgiftersom anges om
lagöverträdelser innefattar brott eller domar brottmåli får docksom
behandlas i andra fall,även uppgifterna grund för begäranutgörom en

utslag.om

Gallring

l4§ Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras år eftertre
utgången det kalenderår då det mål uppgifterna eller hand-av som
lingarna hänför sig till avslutades.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter uppgifter eller handlingar skallatt gallras vidom

tidpunkt denän i första stycket elleren uppgifterannan som anges att
eller handlingar skall bevaras.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter uppgifter och handlingar undantas frånattom som
gallring skall överlämnas till arkivmyndighet.en
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Skuldsaneringsdatabasen

Ändamål

skuldsanering finnas samlingl5§ I verksamheten med skall det en
uppgifter hjälp automatiserad behandling användsmedsom av gemen-

ändamåleni verksamheten för de i 16 angivna skuld-och 17samt
saneringsdatabas.

får tillhandahållande16§ Uppgifter behandlas i fördatabasen in-av
formation behövs inom exekutionsväsendet försom

handläggning ärenden skuldsanering,av om
tillsyn, kontroll, uppföljning och planering verksamheten,av

samt
framställning statistik.av

17§ Uppgifter får behandlas i tillhandahållandedatabasen för in-av
formation behövs i författningsreglerad verksamhet utanför exeku-som
tionsväsendet för tillsyn lämplighets-, tillstånds- och lik-samt annan
nande prövning för framställning statistik.samt av

Innehåll

får18 I databasen behandlas uppgifter omfattasom personer som av
verksamhet enligt 16 § Uppgifter fårandra behandlasom personer

det behövs för handläggningen ärende.ettom av

19§ ändamålFör de fåri 16 § i databasen behandlassom anges upp-
gifter om

fysisk identitet, bosättning, familjeförhållanden ochen persons
andra liknande basuppgifter,

juridisk identitet, och andra liknande basupp-säteen persons
gifter,

enskilds ekonomiska förhållanden,en
4. yrkande och grunder i ärende,ett samt

beslut med angivande skälen för beslutet åtgärderövrigasamtav
iett ärende.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom
meddela föreskrifter vilka fårnärmare uppgifter behandlas iom som
databasen enligt första stycket.

20§ Personuppgifter i lkap. 4§ första fårstycket intesom avses
behandlas i databasen i andra fall i 29 Uppgifterän som anges om
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lagöverträdelser innefattar brott eller domar i brottmål får docksom
behandlas i andra fall,även uppgifterna grund för fordranutgör iom en

ärende.ett

Gallring

21§ Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras årfem efter
utgången det kalenderår då det ärende uppgifterna eller hand-av som
lingama hänför sig till avslutades. Har skuldsanering beviljats i ett
ärende skall uppgifter och handlingar dock gallras årsju efter utgången

det kalenderår då beslutet bevilja skuldsanering fattades.av att
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom

meddela föreskrifter uppgifter eller handlingar skallatt gallras vidom
tidpunkt deän i första stycket elleren annan uppgiftersom anges att

eller handlingar skall bevaras.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom

meddela föreskrifter uppgifter och handlingaratt gallrasom som ur
databasen skall överlämnas till arkivmyndighet.en

Konkurstillsynsdatabasen

Ändamål

22 § I verksamheten med tillsyn i konkurs skall det finnas samlingen
uppgifter med hjälp automatiserad behandling användssom av gemen-

i verksamheten för de isamt 23 och 24 §§ angivna ändamålen kon-
kurstillsynsdatabas.

23§ Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande in-av
formation behövs inom exekutionsväsendet försom

handläggningen konkurstillsynsärenden måloch enligt löne-av
garantilagen 1992:497,

tillsyn, kontroll, uppföljning och planering verksamheten,av
samt

framställning statistik.av

24§ Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande in-av
formation behövs i författningsreglerad verksamhetsom utanför exeku-
tionsväsendet för tillsyn lämplighets-, tillstånds-samt och lik-annan
nande prövning för framställning statistik.samt av
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Innehåll

får omfattasbehandlas uppgifter§ I databasen25 personer som avom
får behandlasUppgifter andraverksamheten enligt 23 § om personer

mål eller ärende.behövs för handläggningendet ettavom

fårändamål databasen behandlasi 23 § i26§ För de upp-som anges
gifter om

familjeförhållanden ochfysisk identitet, bosättning,personsen
liknande basuppgifter,andra

identitet, liknande basupp-juridisk och andrasäteen persons
gifter,

förhållanden,enskilds ekonomiskaen
domstols eller myndighets beslut,

måliyrkande och grunder eller ärende,ett samt
åtgärderangivande övriga ibeslut med skälen för beslutet ochav

mål eller ärende.ett
Regeringen regeringeneller den myndighet bestämmer skallsom

fårmeddela föreskrifter vilka uppgifter behandlas inärmare om som
databasen enligt första stycket.

§ Uppgifter får27 i kap. 4 § första stycket inte behandlaslsom avses
i databasen i andra fall i 29än som anges

Gallring

28§ Uppgifter handlingaroch i databasen kan hänföras till ettsom
konkurstillsynsärende år utgångenskall gallras fem efter det kalen-av
derår då ärendet år utgångenavslutades, dock tidigast tio efter detav

år dåkalender beslutet konkurs fattades. Uppgifter och handlingarom
kan hänföras måltill enligt lönegarantilagen 1992:497 skall gall-som

år efter utgången kalenderår dådet målethandläggningentreras av av
avslutades.

Regeringen eller den myndighet fårregeringen bestämmersom
meddela föreskrifter uppgifter eller handlingar skall gallras vidattom

tidpunkt de i första stycket eller uppgifterän atten annan som anges
eller handlingar skall bevaras.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter uppgifter och handlingar undantas frånattom som
gallring skall överlämnas till arkivmyndighet.en
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Gemensamma bestämmelser databasernaom

Elektroniska handlingar

29§ Handlingar hör till mål eller fårärende behandlas iettsom en
databas. Sådana handlingar får innehålla de uppgifter har lärrmats isom
eller nödvändiga för handläggningenär målet eller ärendet.av

Utlämnande uppgifter till enskilda mediumpå för automatiseradav
behandling

30 § Uppgifter i databas får lämnas till enskild medium fören ut en
automatiserad behandling endast regeringen har meddelat före-om
skrifter det.om

Direktåtkomst

31 § Riksskatteverket, kronofogdemyndigheter, skattemyndigheter
och Tullverket får ha direktåtkomst till databas. Regeringen får med-en
dela föreskrifter fåräven ha direktåtkomstatt för de ändamålom annan

i 10, 17 respektive 24 §§.som anges
Annan Riksskatteverketän och kronofogdemyndigheter får inte ha

direktåtkomst till handlingar i 29 Regeringen får meddelasom avses
föreskrifter ytterligare inskränkning i myndighets ellerom en annans
direktåtkomst till databas.en

32 § Regeringen får meddela föreskrifter fårenskild ha di-attom en
rektåtkomst till uppgifter mål eller ärenden han har in,om gettsom
dock inte till handlingar i 29som avses

33 § Regeringen får meddela föreskrifter enskild får ha di-attom en
rektåtkomst till uppgifter sig själv i databas.om en

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom
meddela föreskrifter vilka uppgifter får omfattas direktåt-om som av
komst enligt första stycket.

Sökbegrepp

34§ Vid sökning efter handlingar i 29 får§ sök-som avses som
begrepp användas endast mål- eller ärendebeteckning, beteckning
handling eller uppgift behövs för identifiera målannan ellerattsom ett
ärende eller handling.en
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Övriga bestämmelser

får35§ Riksskatteverket och kronofogdemyndigheter avgifterta ut
för lämna uppgifter databas enligt de föreskrifternärmareatt ut ur en

meddelas regeringen.som av
fårRätten avgifter enligt första stycket inte innebära in-att ta ut

skränkning i fådel och fastställd avgift kopia ellerrätten taatt motav
utskrift allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.av

får36 § Regeringen meddela föreskrifter hur uppgifternanärmare om
i databas skall indelade.en vara

3 kap. Enskildas rättigheter

Information till den registrerade

l § Vid tillämpningen denna lag gäller bestämmelserna infor-av om
mation till den registrerade i 23 och 25-27 §§ personuppgiftslagen
1998:204, med den begränsning i 2som anges

2 § En handling i 2 kap. 29 § behöver inte lämnas tillutsom avses en
enskild i samband med myndighet fullgör sin informationsskyl-att en
dighet enligt 26 § personuppgiftslagen 1998:204, den enskilde harom
tagit del handlingens innehåll.av

fallI i första stycket skall information i stället lämnassom avses om
handlingen behandlas i databas. Fullständig informationatt skallen

emellertid lämnas den enskilde begär det.om

Rättelse

3 § Vid behandling personuppgifter enligt denna lag gäller bestäm-av
melserna rättelse i 28 § personuppgiftslagen 1998:204.om

Skadestånd

4 § Vid behandling personuppgifter enligt denna lag gäller bestäm-av
melserna skadestånd i 48 § personuppgiftslagen 1998:204.om
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Överklagande

5 § En myndighets beslut information skall lämnas efterom som an-
sökan och rättelse får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.om
Andra beslut enligt denna fårlag inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober då2001, utsökningsregister-
lagen 1986:617 och lagen 1991:876 register för betalnings-om
föreläggande och handräckning skall upphöra gälla. De äldre lag-att

bestämmelser gallring och innehåll i register gälleramas om ett
dock fortfarande frågai uppgifter och handlingar har till-om som
förts registret före den 1 oktober 2001.
Bestämmelser i lagen grundläggande krav behandlingom av per-
sonuppgifter behandling känsliga personuppgiftersamt ochav upp-
gifter lagöverträdelser skall inte börja tillämpas förrän denom m.m.,
1 oktober 2007 frågai sådan manuell behandlingom av personupp-
gifter påbörjats före den 24 oktober 1998 eller manuell behand-som
ling utförs för visst ändamål manuell behandlingett försom än-om
damålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
Har begäran registerutdrag enligt 10 § datalagen 1973:289en om
kommit innan denna lag träder i kraft har utdraget intemen expe-
dierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en
ansökan information enligt denna lag.om

4. Bestämmelsen skadestånd skall tillämpas endast denom om om-
ständighet yrkandet hänför sig till har inträffat efter det 1a-som att

har i kraft förträtt den aktuella behandlingen.gen
Bestämmelsen överklagande skall tillämpas endast beslutom

fattas efter ikraftträdandet.som
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5 Förslag till

Lag behandling uppgifter i Tullverketsom av

verksamhet

Härigenom föreskrivs följande.

l kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

l § Denna lag tillämpas vid behandling personuppgifter och vissaav
andra uppgifter i Tullverkets verksamhet, behandlingen helt ellerärom
delvis automatiserad eller personuppgifter ingår i eller avseddaärom

ingå i strukturerad samling uppgifteratt tillgängliga förären av som
sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i denna lag gäller inte behandling uppgifter iav
den brottsbekämpande verksamhet Tullverket bedriver. sådanFörsom
behandling finns det bestämmelser i lagen 1997:1058 register iom
Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § När personuppgifter behandlas enligt denna lag gäller bestämmel-
i personuppgiftslagen 1998:204serna om
definitioner i 3
förhållandet till offentlighetsprincipen i 8m.m.
grundläggande krav behandling i 9
behandling i 22av personnummer
säkerheten vid behandling i 30-32 §§,
överföring personuppgifter till tredje land i 33-35 §§,av
personuppgiftsombudets uppgifter i 38-41 §§,m.m.
tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 och 47 §§, samt
straff i 49

Personuppgiftsansvar

3§ Tullverket personuppgiftsansvarigtär för behandling av person-
uppgifter.
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Behandling känsliga personuppgifterav m.m.

4§ Känsliga personuppgifter i 13§ personuppgiftslagensom anges
1998:204 och uppgifter lagöverträdelser i 21 §om m.m. som anges

fårlag behandlas endast uppgifterna har i ellerlämnats ärsamma om
nödvändiga för handläggningen ärende.ettav

För uppgifter behandlas med stöd 2 kap. gäller särskilda be-som av
stämmelser.

Gallring

§ Uppgifter5 föremål för automatiserad behandlingär i ären-ettsom
de skall gallras år efter det ärendet har avslutats.senast ett att

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter uppgifter skall gallras vid tid-attom en annan
punkt den i förstaän stycket eller uppgifter skall bevaras.attsom anges

För uppgifter behandlas med stöd 2 kap. gäller särskilda be-som av
stämmelser.

2 kap. Tulldatabasen

Ändamål

1 § I Tullverkets verksamhet skall det finnas samling uppgifteren som
med hjälp automatiserad behandling används i verksam-av gemensamt
heten för de i 2 och 3 §§ angivna ändamålen tulldatabas.

2 § Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande infor-av
mation behövs hos Tullverket försom

fastställande, återbetalninguppbörd, och redovisning tull,av
skatt och avgifter,annan
övervakning, kontroll, analys och revision,
fullgörande åligganden följer internationella överens-av som av

kommelser Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt,om
4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering verksamheten, samtav

framställning statistik.av

3 § Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande infor-av
mation behövs i författningsreglerad verksamhet hossom änannan
Tullverket för

fastställande underlag för redovisning, bestämmande,samtav
betalning återbetalningoch skatter eller avgifter,av
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övervakning, kontroll, analys och revision,
prövning, granskning åliggeroch tillsyn skattemyndighet,som en
utsökning och indrivning, samt
framställning statistik.av

Innehåü

4 § I databasen får behandlas uppgifter omfattasom personer som av
verksamhet enligt 2 § l-3. Uppgifter fårandra behandlasom personer

det behövs för handläggningen ärende.ettom av

§5 För de ändamål i får2 § i databasen behandlas uppgif-som anges
ter om

fysisk identitet, bosättning och andra liknande bas-en persons
uppgifter,

juridisk identitet, och andra liknandesäte basupp-en persons
gifter,

identitetsbeteckningar för transportmedel, containrar och tankar,
tulltaxor,
underlag för statistikframställning,
registrering för skatter eller avgifter,
underlag för och bestämmande eller kontroll tull, skattav annan

eller avgifter,
tillstånd eller licenser krävs för import ellersom export av varor,
yrkande och grunder i ärende,ett samt

10. beslut med angivande skälen för beslutet, betalning, redo-av
visning och åtgärderövriga i ärende.ett

I databasen får behandlasäven de uppgifter behövs för fullgö-som
rande åliggande följer internationellett överenskommelseav som av en

Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt.som
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom

meddela föreskrifternärmare vilka uppgifter får behandlas iom som
databasen enligt första stycket.

6 § Personuppgifter i l kap. 4 § första fårstycket inte be-som avses
handlas i databasen i andra fall iän 7som anges

7 § Handlingar hör till fårärende behandlas i databasen.ettsom
Sådana handlingar får innehålla de uppgifter har lämnats i eller ärsom
nödvändiga för handläggningen ärendet.av
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påUtlämnande uppgifter till enskilda medium för automatiseradav
behandling

Uppgifter i får8 § databasen lämnas till enskild medium förut en
automatiserad behandling endast regeringen har meddelat före-om
skrifter det eller utlämnandet uppgifterna följer inter-om om av av en
nationell överenskommelse Sverige efter riksdagens godkännandesom
har tillträtt.

Direktåtkomst

9§ Tullverket, Riksskatteverket, skattemyndigheter och kronofogde-
myndigheter får direktåtkomstha till fårdatabasen. Regeringen med-
dela föreskrifter får direktåtkomstha ändamålförävenattom annan

i 3som anges
Annan Tullverket får direktåtkomstinteän ha till handlingar som

i får7 Regeringen föreskriva ytterligare inskränkning iavses om en
myndighets eller direktåtkomst till databasen.annans

10 § Regeringen får meddela föreskrifter fårenskild ha di-attom en
rektåtkomst till uppgifter sig själv i databasen.om

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom
meddela föreskrifter vilka uppgifter får omfattas direktåt-om som av
komst enligt första stycket.

Sökbegrepp

11 § Vid sökning efter handlingar fåri 7 § sökbegreppsom avses som
användas endast tullidentifikationsnummer tullid, beteckning
handling eller uppgift behövs för identifiera ärendeattannan ettsom
eller handling.en

Gallring

12§ Uppgifter och handlingar i databasen skall årgallras eftersex
utgången det kalenderår då uppgifterna eller handlingarna behand-av
lades i databasen första gången.

Om det i lag eller författning har föreskrivits längre tid förannan
bevarande vissa uppgifter vad i förstaän stycket, gällerav som anges
den föreskriften.

Regeringen eller den myndighet regeringen fårbestämmer med-som
dela föreskrifter uppgifter eller handlingar skall gallras vidattom en
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tidpunkt den i första stycket eller uppgifter ellerän attannan som anges
handlingar skall bevaras.

Regeringen eller den myndighet regeringen fårbestämmersom
föreskriftermeddela uppgifter och handlingar frånundantasattom som

gallring skall överlämnas till arkivmyndighet.en

Övriga bestämmelser

13§ fårTullverket avgifter för lämna uppgifter data-ta ut att ut ur
basen enligt de föreskrifter meddelasnärmare regeringen.som av

Rätten avgifter enligt första fårstycket inte innebära in-att ta ut
skränkning i del och fastställd fårätten avgift kopia elleratt ta motav
utskrift allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.av

14 § Regeringen får meddela föreskrifter hurnärmare uppgifternaom
i databasen skall indelade.vara

3 kap. Enskildas rättigheter

Information till den registrerade

1 § Vid tillämpningen denna lag gäller bestämmelserna infor-av om
mation till den registrerade i 23 och 25-27 §§ personuppgiftslagen
1998:204, med den begränsning i 2som anges

2§ En handling i 2 kap. 7 § behöver inte lämnas tillsom avses ut en
enskild i samband med Tullverket fullgör sin inforrnationsskyl-att
dighet enligt 26 § personuppgiftslagen 1998:204, den enskilde harom
tagit del handlingens innehåll.av

I fall i första stycket skall information i stället lämnassom avses om
handlingen behandlas i databasen.att Fullständig information skall

emellertid lämnas den enskilde begär det.om

Rättelse

3 § Vid behandling personuppgifter enligt denna lag gäller bestäm-av
melserna rättelse i 28 § personuppgiftslagen 1998:204.om

Skadestånd

4 § Vid behandling personuppgifter enligt denna lag gäller bestäm-av
melserna skadestånd i 48 § personuppgiftslagen 1998:204.om

3 19-1588SkattTullExekutionNormer
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Överklagande

5§ Tullverkets beslut information skall lämnas efter ansökanom som
och rättelse får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.om Andra
beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då tullregisterlagen
1990:137 skall upphöra gälla. Den äldre lagensatt bestämmelser

gallring och innehåll i register gäller dockom fortfarandeett i fråga
uppgifter och handlingar har tillförtsom registret före densom

1 oktober 2001.
Bestämmelser i lagen grundläggande krav behandlingom av per-
sonuppgifter behandling känsligasamt personuppgifter ochav upp-
gifter lagöverträdelser skall inte börjaom tillämpas förrän denm.m.,
1 oktober 2007 frågai sådan manuell behandlingom av personupp-
gifter påbörjats före den 24 oktober 1998som eller manuell behand-
ling utförs för visst ändamålsom ett manuell behandling för än-om
damålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
Har begäran registerutdrag enligt 10en § datalagenom 1973:289
kommit in innan denna lag träder i kraft har utdraget intemen expe-
dierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en
ansökan information enligt denna lag.om

4. Bestämmelsen skadestånd skall tillämpas endastom denom om-
ständighet yrkandet hänför sig till har inträffatsom efter det la-att

har i kraftträtt för den aktuella behandlingen.gen
Bestämmelsen överklagande skall tillämpas endastom beslut

fattas efter ikraftträdandet.som
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6 tillFörslag
sekretesslagen 1980:100ändring iLag om

Härigenom föreskrivs 9 kap. l och 19 §§ sekretesslagen 1980:100att
följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.
§1

Sekretess gäller i myndighets Sekretess gäller i myndighets
verksamhet, bestäm- verksamhet, bestäm-som avser som avser
mande skatt eller mande skatt ellerav som avser av som avser
taxering eller i övrigt fastställan- taxering eller i övrigt fastställan-
de underlag för bestämmande de underlag för bestämmandeav av

skatt, för uppgift enskilds skatt, för uppgift enskildsav om av om
personliga eller ekonomiska för- personliga eller ekonomiska för-
hållanden. Motsvarande hållanden.sekre- Motsvarande sekre-

gäller i myndighets verk- gäller i myndighets verk-tess tess
samhet förande el- samhet förande el-som avser av som avser av
ler register ler beskattningsdataba-iuttag uttagur som avses ur
skatteregisterlagen 1980:343 enligt lagen 0000:000sen om
för uppgift har tillförts behandlingså- uppgifter skatte-isom av
dant ochregister hos kommun förvaltningens beskattningsverk-
eller landsting för uppgift samhet och tulldatabasen enligtsom
har lämnats dit i ärende lagen 0000:000 behandlingett om om
förhandsbesked i skatte- eller uppgifter Tullverkets verk-iav
taxeringsfråga. Uppgift hos Tull- samhet för uppgift har till-som

fårverket dock lämnas förts databaserna hos kom-ut, samtom
stårdet klart uppgiften kan eller landsting för uppgiftatt mun

röjas den enskilde lider har lämnats dit iutan ärendeatt ettsom
skada eller För uppgift i förhandsbesked i skatte-men. om
mål hos domstol gäller sekre- eller taxeringsfråga. Uppgift hos

endast det kan Tullverket får dock lämnastessen antasom ut,
den enskilde lider skada eller stårdet klart uppgiftenatt attom

uppgiften röjs. Detsam- kan röjas den enskildeutanmen om att
gäller uppgift med lider skada eller Förma som an- men. upp-

ledning överklagande hos gift måli hos domstol gällerav
domstol registreras hos sekretessen endast det kanannan om
myndighet enligt 15 kap. 2§ den enskilde lider skadaantas att

Senaste lydelse 1999:301.
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första stycket 3 eller 4. Har eller uppgiften röjs.upp- men om
gift måli hos domstol erhållits Detsamma gäller uppgift som
från myndighet och den med anledningär överklagandeannan av
sekretessbelagd där, gäller dock hos domstol registreras hos an-
denna sekretess hos domstolen, myndighet enligt 15 kap. 2 §nan

uppgiften saknar betydelse i första stycket 3 eller 4. Harom upp-
målet. målgift i hos erhållitsdomstol

från myndighet och denärannan
sekretessbelagd där, gäller dock
denna sekretess hos domstolen,

uppgiften saknar betydelse iom
målet

Med skatt i detta kapitel skatt inkomst och, med undantagavses
för arvsskatt gåvoskatt,och direkt skatt omsättningsskatt,samtannan
tull och indirekt skatt. Med skatt jämställs arbetsgivaravgift,annan
prisregleringsavgift och liknande avgift, avgift enligt lagen 1999:291

avgift till registrerat trossamfund skattetilläggom och förse-samt
ningsavgift. Med verksamhet bestämmande skatt jäm-som avser av
ställs verksamhet bestämmande pensionsgrundande in-som avser av
komst.

Sekretessen gäller inte beslut, varigenom skatt eller pensionsgrun-
dande inkomst bestäms eller underlag för bestämmande skatt fast-av
ställs, såvida inte beslutet meddelas i ärende om

förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga,
medgivande skattepliktig intäkt enligtatt reglerna statlig in-om

komstskatt inte skall uppkomma vid avyttring aktier i fåmans-anses av
företag,

beskattning utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverigeav när
beslutet har fattats Forskarskattenämnden.av

Om det inte särskildav an-
ledning kan den enskil-antas att
de uppgiften eller nå-som avser

honom närstående lidergon men
uppgiften fårrojs, till enskildom

lämnas uppgiftut om
registrering enligt skatte-

betalningslagen 1 99 483
särskilt registrerings- ochsamt

redovisningsnummer,
organisationsnummer och

frma,
på vilket den prelimi-sätt
skatten skall betalasnära för en
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Jjøsisk person,
skyldighetregistrering av

inbetala innehållen prelimi-att
A-skatt eller arbetsgivarav-när

gwen
slag näringsverksam-av

het, samt
beslut likvidation ellerom

konkurs.
Utan hinder sekretessen får Utan hinder fårsekretessenav av

uppgift lämnas till enskild enligt uppgift lämnas till enskild enligt
vad föreskrivs i lag för- vad föreskrivs i lag för-som om som om
farande vid beskattning eller farande vid beskattning. Vidareom
skatteregister. Vidare får får hinder sekretessenutan utan av
hinder sekretessen uppgift i uppgift i revisionspromemoriaav en en
revisionspromemoria lämnas till lämnas till förvaltare i den revi-
förvaltare i den reviderades kon- derades konkurs.
kurs.

frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen i år.högst tjugoom
För uppgift avgift enligt lagen avgift till registrerat trossamfundom om
gäller dock sekretessen i högst år.sjuttio

l9§2
Sekretess gäller inom exeku- Sekretess gäller inom exeku-
tionsväsendet i mål eller ärende tionsväsendet måli eller ärende
angående exekutiv verksamhet angående utsökning och indriv-
för uppgift enskilds personli- verksamhetning i enligtom samt

eller ekonomiska förhållan- lagen 1986:436ga närings-om
den, det kan den förbud, förantas uppgiftatt enskildsom om
enskilde eller honom närstående personliga eller ekonomiska för-
lider avsevärd skada eller bety- hållanden, det klartinte stårom
dande uppgiften rajs. uppgiften kan röjasmen attom utan att
Sekretessen gäller dock inte den enskilde eller honom när-
uppgift förpliktelse stående lider skada ellerom som av- men.

med den sökta verkställig- Sekretessen gäller dockses inte
heten och inte heller beslut i må- uppgift förpliktelseom som av-
let eller ärendet. med den sökta verkställig-ses

heten pågåendei mål och in-ett
heller beslut i mål ellerte ett

ärende.

2 Senaste lydelse 1995:1371.
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Motsvarande sekretess gäller i Motsvarande sekretess gäller i
myndighets verksamhet myndighets verksamhetsom av- som av-

förande eller förande elleruttag ettser uttagav ut-ur ser av ur
utsökningsregister för uppgift söknings- och indrivningsdataba-

har tillförts registret. enligt lagen 0000:000som sen om
behandling uppgifter exeku-iav
tionsväsendets verksamhet för
uppgift har tillförts data-som
basen.

Utan hinder sekretessenav
får uppgifter enskild läm-om en

till förvaltare den enskildesinas
konkurs.

frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtioom
år, såvitt angår uppgift enskilds personliga förhållanden, och iom annars
högst tjugo år.

14 kap.
10

Myndighet får uppställa förbe- Myndighet får uppställa förbe-
håll, inskränker enskild håll, inskränkersom enskildsom

lämnarätt uppgiftmottagares att lämna uppgifträttmottagares att
vidare eller utnyttja uppgift, vidare eller utnyttja uppgift,
också när också när

myndigheten enligt 5 § myndigheten enligt 5 §
lämnar sekretessbelagd uppgift lämnar sekretessbelagd uppgift
till ställföreträdare, ombudpart, till ställföreträdare, ombudpart,
eller biträde, eller biträde,

myndigheten med stöd myndigheten med stödav av
7 § första stycket lämnar uppgift 7 § första stycket lämnar uppgift

någontill inte knuten tillär till någon inte knutensom tillärsom
myndigheten det sätt myndigheten på det sättsom som
angesi 1 kap. 6 angesi 1 kap. 6

myndigheten med stöd myndigheten med stödav av
9 kap. fjärdel § stycket andra 9 kap. § femte1 stycket andra
meningen eller 9 kap. 2 § fjärde meningen, 9 kap. 2 § fjärde
stycket lämnar uppgift till kon- stycket eller kap.9 19 § tredje
kursförvaltare. stycket lämnar uppgift till kon-

kursförvaltare.

3 Senaste lydelse 1994:595.
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Förbehåll får inte innebära förbudenligt första stycket 1 mot att ut-
upp-målet lämna muntlignyttja uppgiften i eller ärendet eller mot att

till ställföreträdare, ombud eller biträde.lysning part,
frågaförbehåll enligt första stycket skall i för-Har uppställts om

behållet föreskrivs i § tredje och fjärde styckenagälla vad 7 an-som
gående förbud lämna eller utnyttja uppgift.utatt

förbehåll fårenligt första stycket inte innebära förbudEtt 3 attett
uppgiftenutnyttja den behövs för förvaltaren skall kunna full-attom

åvilarde skyldigheter honom i anledning konkursen.göra som av
Förordnande förregeringen eller riksdagen särskilt fallav om un-

fråndantag för får förbehållsekretess uppgift förenas med villkor att
i första stycket skall uppställas vid utlämnande uppgiften.som anges av

Denna lag träder i kraft den l oktober 2001.
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7 Förslag till

Lag ändring i tullagen 1994: 1550om

Härigenom föreskrivs ll och 118 §§ tullagen 1994:1550 skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ll§
I verksamheten enligt tullagstift- I verksamheten enligt tullagstift-
ningen använder Tullverket ningen använder Tullverketett ett

för automatsik databe-system för automatsik databe-system
handling tulldatasystemet. Be- handling tulldatasystemet. Be-
stämmelser register in- stämmelser behandlingom som om av
går i finns i tullregis-systemet uppgifter i finns i lagensystemet
terlagen 1990:137. 0000:000 behandlingom av

uppgifter Tullverketsi verksam-
het.

ll8§2
Tullverket skall på begäran till- Tullverket påskall begäran till-
handahålla Sveriges Riksbank, handahålla Sveriges Riksbank,
Riksskatteverket, Statens livs- Riksskatteverket, Statens livs-
medelsverk, Statens jordbruks- medelsverk, Statens jordbruks-
verk, Kommerskollegium, skat- verk, Kommerskollegium, skat-
temyndighet, Statistiska central- temyndighet, kronofogdemyn-
byrån, Kemikalieinspektionen dighet, Statistiska centralbyrån,
och Fiskeriverket uppgifter Kemikalieinspektionen och Fis-som
förekommer hos Tullverket och keriverket uppgifter före-som

importrör eller kommersom hos Tullverketexport ochav som
importvaror. rör eller export av varor.

l Senaste lydelse 1999:425.
Z Senaste lydelse 1999:425.
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I tullregisterlagen 1990:137
finns bestämmelser utläm-om
nande till myndighetervissa av
uppgifter tullregistret påur me-
dium för automatisk databehand-
ling.

Denna lag träder i kraft den oktober1 2001.
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8 Förslag till

Lag ändring i kreditupplysningslagenom

1973: 1 173

Härigenom föreskrivs det i kreditupplysningslagen 1973:1173att
skall införas paragraf, 7 följande lydelse.en ny a av

§7 a
När uppgift hämtats inen som
från databas ien som avses
2kap. eller1 §8 lagen
0000:000 behandlingom av
uppgifter exekutionsväsendetsi
verksamhet längreinte omfattas

undantaget från sekretess iav
kap.9 §19 första stycket andra

meningen sekretesslagen
1980:100, skall den gallras så

det kan ske ochsnart senast
upplysninginnan lämnasen om

den uppgiftensom avser.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.
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9 Förslag till

1985: 146 avräkningändring i lagenLag om om

återbetalning avgiftervid skatter ochav

åter-fråga vidHärigenom föreskrivs i lagen 1985:146 avräkningom om
avgifterbetalning skatter ochav

dels i utsökningsregister2 och 3 §§ orden "ett skall bytasatt ut mot
utsöknings- indrivningsdatabasen be-och enligt lagen 0000:000 om
handling uppgifter i exekutionsväsendets verksamhet,av
dels i § ordet utsökningsregistret skall bytas "utsöknings-15att ut mot
och indrivningsdatabasen enligt lagen 0000:000 behandlingom av upp-
gifter i exekutionsväsendets verksamhet.

Denna lag kraftträder i den oktober1 2001

Senaste lydelse 3 och §§ 1995:1372.15av
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10 Förslag till

Lag ändring i folkbokföringslagen 1991:481om

Härigenom föreskrivs 1 och 28 folkbokföringslagen 1991:481att
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§
Folkbokföring enligt denna lag Folkbokföring enligt denna lag
innebär fastställande innebär fastställandeav en per- av en per-

bosättning registrering bosättning registreringsamtsons samtsons
uppgifter identitet, familj uppgifter identitet, familjav om av om

och förhållandenandra och andra förhållandensom en- som en-
ligt lagen 1990:1536 folk- ligt lagen 0000:000 be-om om
boldöringsregister får förekom- handling personuppgifter iav

i sådant register. skatteförvaltningens folkboldö-ma
ringsverksamhet får förekomma i
folkboldöringsdatabasen.

Vigsel, födelse och dödsfall i landet skall registreras frågaiäven
inte eller har varitär folkbokförd.om en person som

Folkbokföring och registrering i andra stycket skersom avses
skattemyndighetens försorg.genom

28
Anmälan enligt 25 eller 26 § skall innehålla följande uppgifter:

ochnamn personnummer,
datum för ändring bostads- eller postadress,av

bostads- och postadress och, fastigheten innehåller flerany om
bostadslägenheter, lägenhetsbeteckning i lagensom avses

1995: 1537om lägenhetsregister beräknad giltighetstid,samt
registerbeteckning för den fastighet den bostads-som nya

adressen avser,
upplåtit den fastighet eller bostadslägenhet denvem som som

bostadsadressennya avser.
Anmälan enligt 26 § skall Anmälan enligt 26 § skall

dessutom innehålla uppgift dessutom innehålla uppgiftom om
inflyttningsdag till landet, avsik- inflyttningsdag till landet, avsik-

med vistelsen här och dessten med vistelsen här och dessten

Senaste lydelse 1994:1975.
2 Senaste lydelse 1995:1538.
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varaktighet deberäknadevaraktighet deberäknade samtsamt
får folk-föras ifår folk- uppgifteruppgifter föras in i somsom

la-bokföringsdatabasen enligtlagenbokföringsregistret enligt
behandlingfolkbokförings- 0000:000199051536 omgenom

skatteför-personuppgifter iregister. av
folkbokföringsverk-valtningerzs

samhet

kraftDenna lag träder i den 1 oktober 2001.
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11 Förslag till
Lag ändring i sametingslagen 1992:1433om

1992:1433Härigenom föreskrivs i 3 kap. 3 § sametingslagenatt or-
den aviseringsregistret enligt lagen 1995:743 aviseringsregister"om
skall bytas "folkbokföringsdatabasen enligt lagen 0000:000ut mot

behandling personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokfö-om av
ringsverksamhet

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

Senaste lydelse 3 kap. 3 § 1997:168.av
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12 Förslag till

1993:672ändring i lagen skatte-Lag om om

reduktion för utgifter för byggnadsarbete
bostadshus

Härigenom föreskrivs § lagen 1993:672 skattereduktion17 föratt om
utgifter för byggnadsarbete bostadshus skall upphöra gälla vidatt
utgången september 2001.av
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13 Förslag till

Lag ändring i lagen 1994: 1563 tobaks-om om

skatt

Härigenom föreskrivs 36 § lagen 1994:1563 tobaksskatt skallatt om
upphöra gälla vid utgången september 2001.att av
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Förslag till14

alkohol-1994:1564ändring i lagenLag omom

skatt

skallalkoholskatt15641994:föreskrivs 36 § lagenHärigenom att om
september 2001.utgångenvidupphöra gällaatt av
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15 Förslag till

Lag ändring i lagen 1994: 1776 skattom om

energi

Härigenom föreskrivs 6 kap. 11 och 12 §§ lagen 1994:1776att om
skatt energi skall upphöra gälla vid utgången september 2001.att av
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till16 Förslag
beskatt-1995:439ändring i lagenLag omom

krigunderfolkbokföringochförtullningning,
krigsfaraeller m.m.

be-1995:439§§ lagenföreskrivs 10, 13 och 14Härigenom att om
krigsfaraunder krig ellerfolkbokföringförtullning ochskattning, m.m.

skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

10§
får meddela andrafår RegeringenRegeringen meddela andra

behandlingtull-, föreskrifterföreskrifter skatte-, om avom
skatteförvalt-personuppgifterfolkbokförings- och utsöknings- i

beskattningsdatabasde gäller. ningensregister än som annars
och folkboldöringsdatabas, exe-
kutionsväsendets utsöknings-
och indrivningsdatabas samt
Tullverkets tulldatabas deän

gäller.som annars

13§
får överlåtafår överlåta sin befo-Regeringen sin befo- Regeringen

enligt 10 §genhet enligt 9 eller 10 § genhet 9 eller attatt
föreskrifter Riks-meddela föreskrifter Riks- meddela

beträffandeskatteverket eller, beträffande skatteverket eller,
tullregister, tulldatabasen, Tullverket. Rege-Tullverket. Rege-

överlåtafår överlåta får sinringen vidare sin be- ringen vidare be-
enligt meddelafogenhet enligt ll § meddela fogenhet 11 §att att

föreskrifter föreskrifter omprövningomprövningom om
Riksskatteverket beträf-eller, beträf- Riksskatteverket eller,
fande tullar, Tullverket. fande tullar, Tullverket.

14
får överlåtafår överlåta befogen-Regeringen befogen- Regeringen

het regeringen enligt de het regeringen har enligt deharsom som
folk-skatte-, tull-, avgifts-, folkbok- avgifts- ochskatte-, tull-,

l Senaste lydelse 1999:432.
2 Senaste lydelse 1999:432.
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förings- och registerförfatt- boltföringsförfattningar desamt
ningar reglerar förhållan- författningar behandlingsom om av
den omfattas denna lag personuppgifter och andrasom av upp-
på Riksskatteverket eller, beträf- gifter reglerar förhållandensom
fande tullar och tullregister, omfattas denna lag påsom av
Tullverket. Riksskatteverket eller, beträf-

fande tullar och behandling av
uppgifter Tullverketsi verksam-
het, Tullverket.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.
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tillFörslag17

skatte-1995:1623ändring i lagenLag omom

riskkapitalinvesteringarreduktion för

skattereduktion1995:162319 § lagenHärigenom föreskrivs att om
utgångenvidupphöra gällariskkapitalinvesteringar skallför att av sep-

tember 200
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18 Förslag till

Lag ändring i lagen 1996:725 skatte-om om

reduktion för utgifter för byggnadsarbete på
bostadshus

Härigenom föreskrivs 16 § lagen 1996:725 skattereduktionatt förom
utgifter för byggnadsarbete bostadshus skall upphöra gälla vidatt
utgången september 2001.av
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Förslag till19

skatte-1996: 1231i lagenändringLag omom

vissa fall vidfastighetsskatt ireduktion för

års taxeringar1997-2001

skattereduktion för1996:1231Härigenom föreskrivs § lagen7att om
års upphörataxeringar skallfastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001

utgångengälla vid september 2001.att av
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20 Förslag till

Lag ändring i Vallagen 1997: 157om

Härigenom föreskrivs i 2 kap. 6 3 kap. 6 och 8 §§, 6att kap. ll §
7 kap. 4 och 6 §§ vallagen 1997:157samt orden "aviseringsregistret

enligt lagen 1995:743 aviseringsregister skall bytas folk-om ut mot
bokföringsdatabasen enligt lagen 0000:000 behandlingom av person-
uppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet.



BAKGRUNDEN TILL

VÅRA FÖRSLAG





SOU 1999:105 Uppdraget 91

1 Uppdraget

1.1 Utredningens direktiv

Vi har i uppdrag de författningar reglerargöra översynatt en av som
register inom skatteförvaltningen och exekutionsväsendet tull-samt
registerlagen 1990:137. Vi skall igenom de register inteäven som

författningsreglerade föreslå sådanochär reglering i de fall det be-en
Översynenändamålsenligt.döms skall utgångspunktmed frångöras

personuppgiftslagen 1998:204 rådetsEuropaparlamentets ochsamt
direktiv 95/46/EG den 24 oktober 1995 skydd för enskildaav om per-

påmed avseende behandling personuppgifter och det friasoner av om
flödet sådana uppgifter dataskyddsdirektivet. Dessutom skallav en
allmän de författningaröversyn göras reglerar skatteförvalt-av som
ningens och exekutionsväsendets register. utgångspunktEn för utred-
ningsarbetet skall skapa enkla och lättbegripliga regleratt ärvara som
anpassade efter den tekniska utvecklingen och därvid beakta statisti-
kens forskningensoch behov. En utgångspunkt skall attannan vara an-

regleringen så den tillgodoser generellt behov ADB-att ettpassa av
stöd i myndigheternas ärendehantering.

Bland frågorde vi enligt direktiven särskilt skall undersöka kansom
omfattningen direktåtkomst till myndigheternasnoteras register,av om-

fattningen och formerna för utlämnande uppgifter från skatte-av av
och utsökningsregistren arkivering och gallring ADB-material.samt av
Utgångspunkten för utredningsarbetet i denna del skall direkt-attvara
åtkomst skall medges endast behovet sådan åtkomst övervägerom av
de risker från integritetssynpunkt direktåtkomst kan medföra. Visom
skall även sekretesslagensöverväga 1980:100 bestämmelser be-om
höver ändras för effektivisera skatte- och kronofogdemyndigheter-att

verksamhet, med hänsyn till den skillnad i dag finns inas stora som
sekretesskyddet mellan beskattningsverksamheten och den exekutiva
verksamheten.

En fråga skall utreda vissa handlingar iär ävenannan som om
framtiden skall frånundantas myndigheternas skyldighet lämnaatt re-
gisterutdrag. Vi skall undersöka det i framtidenäven finns behovom av

föra det särskilda taxeringsuppgiftsregistret vid sidanatt skattere-av
gistren. Vidare skall vi utreda vilka register kan regleras inomsom ra-
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för Påskatteregisterlag. motsvarande inom beskatt-sättmen en ny som
ningsområdet skall undersöka vilka register inom exekutionsväsen-
det kan enhetlig reglering, eventuellt inom lagsom ges en samma som
utsökningsregistren. Detta gäller beträffande registren för kon-även
kurstillsyn och det planerade handläggningsstödet för exekutiva försälj-
ningar fastigheter, luftfartyg, skepp och bostadsrätter.av

Inom Tullverket pågår arbete med datoriserat för risk-ett ett system
analys inom för tulldatasystemet. Projektet syftar till förändraattramen
arbetsmetodema inriktninggenerell och användningmot en mer av
riskanalyser i tullens klarerings- och kontrollarbete. Riskanalysarbetet

sådan betydelse vi skall inteär denna användningövervägaattav om
tulldatasystemet också bör avspeglas i tullregisterlagen.av
Direktiven i sin framgårhelhet bilaga Regeringen harav genom

beslut den januari21 1999 förlängt tiden för utredningens uppdrag till
den l oktober 1999.

l Utredningsarbetet

Vårt arbete har bedrivits målsättningenmed bestämmelser-att anpassa
behandling personuppgifter i de verksamheter omfattasna om av som

uppdraget till dels dataskyddsdirektivets och personuppgiftslagensav
rättsliga dels verksamheternas behov modernt och ända-ramar, ettav
målsenligt regelverk. Hänsyn har tagits särskilt till integritetsaspek-de

följer användningen omfattande automatiserade uppgifts-ter som av av
samlingar i myndighetsverksamhet.

Som led i arbetet har studiebesök gjorts hos Riksskatteverket ochett
Generaltullstyrelsen för inhämta information de olika registeratt om

används i de aktuella verksamheterna och vilka behov kansom om som
förutses uppstå i framtiden i fråga användningen automatiseradeom av
behandlingar uppgifter. I syfte har Skattemyndigheten iävenav samma
Jönköpings län, Kronofogdemyndigheten i Jönköping Tullmyn-samt
digheten i Malmö besökts. Studiebesök har gjorts Riksarkivet.hosäven

Vi har samrått med Ekosekretessutredningen Ju 1997:04 och Tull-
lagsutredningen Fi 1997:03. Samråd har med Statistik-ägt ävenrum
regelgruppen, arbetsgrupp inom Justitiedepartementet.en
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2 Behandling personuppgifterav

m.m.

Från och med den 24 oktober 1998 finns grundläggande bestämmelser
behandling personuppgifter i personuppgiftslagen 1998:204.om av

Lagen har utgångspunktsin i Europaparlamentets rådetsoch direktiv
95/46/EG den 24 oktober 1995 skydd för enskilda medav om personer

påavseende behandling personuppgifter och det fria flödetav om av
sådana uppgifter dataskyddsdirektivet. Detta kapitel innehåller en
redogörelse för personuppgiftslagens bestämmelser för de inter-samt
nationella bestämmelser aktuella frågai denär behandlingsom om av

Ävenpersonuppgifter omfattas utredningsuppdraget. datalagensom av
1973:289, bestämmelser i vissa fall fortfarande tillämpas, be-vars
handlas kortfattat. I detta kapitel redogörs för frågor sekretessäven om
för uppgifter inom de statliga verksamheter uppdragetsom avser.

2.1 Internationella konventioner m.m.

l 1 Dataskyddskonventionen.

Internationella riktlinjer har meddelats för automatisk databehandling
personuppgifter. Bestämmelser betydelse finns i bl.a. Europarå-av av

dets konvention från 1981 skydd för enskilda vid automatisk data-om
behandling personuppgifter dataskyddskonventionen. Konventio-av

innehåll kan precisering skyddet vid användningnens ses som en av av
automatisk databehandling enligt artikel 8 i den europeiska konven-
tionen den 4 november angående1950 skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande frihetema Europakonventionen. Data-
skyddskonventionens syfte säkerställaär den enskildes tillatt rätt per-
sonlig integritet i samband med automatisk databehandling av person-
uppgifter och förbättra förutsättningarna för fritt informations-att ett
flöde över gränserna.

Dataskyddskonventionen innehåller principer för dataskydd desom
konventionsanslutna måste uppfylla i sin nationella lagstift-staterna
ning. Personuppgifter föremål förär automatisk databehandlingsom
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skall hämtas in och behandlas korrekt för särskilt angivnasättett
ändamål. måsteUppgifterna för förenligarelevanta och med ända-vara
målen. Vidare måste uppgifterna riktiga fåroch aktuella och intevara
bevaras längre vad nödvändigt för ändamålen. Vissaän ärsom person-

fåruppgifter behandlas endast nationelladen lagen ända-ettom ger
målsenligt sådanaskydd. Till personuppgifter hör uppgifter om en-
skildas politiska tillhörighet, religiösa eller övrigt,övertygelse itroras,
hälsa eller sexualliv eller uppgifter hänför sig till misstankesom om
brott och dom för brott.

skyddaFör personuppgifter oavsiktlig otillåteneller för-att mot
störelse föreskriver konventionen lämpliga skyddsåtgärderattm.m.
skall vidtas. Vidare skall den registrerade ha möjligheter till insyn i re-

fågister tilloch uppgifter får frånrättade. I vissa fall undantag görasatt
bestämmelserna uppgiftemas beskaffenhet och till insyn.rättenom
Sådana inskränkningar i den enskildes skydd förutsätter stöd i den
nationella lagstiftningen och inskränkningen nödvändig i de-äratt ett
mokratiskt samhälle för ändamål,vissa penningintressenstatenst.ex.
och brottsbekämpning för skydda enskildas fri- och rättigheter.samt att

Dataskyddskonventionens roll riktmärke för automatiserad be-som
handling personuppgifter i princip dataskyddsdirektivet iövertasav av
och med detta införlivas i EU-ländernas nationella lagstiftningar.att
Direktivet behandlas i avsnitt 2.2.närmare

2.1.2 frånRiktlinjer OECD

Internationella riktlinjer för integritetsskydd och persondataflöde har
utarbetats inomäven Organisationen för ekonomiskt samarbete och

utveckling OECD. Ett antal internationella organisationer och företag
har antagit regler dataskydd bygger OECD:s riktlinjer.egna om som
Riktlinjerna i princip de bestämmelser återfinns i data-motsvarar som
skyddskonventionen och redovisas inte här. Det bör tilläggasnärmare

år 1998 OECD:s ministerdeklaration "Protection ofatt Privacyantogs
Global Networks, innebar slog fast intentionen iatton att ettsom man

internationellt perspektiv harmonisera de regler bör gälla för han-som
tering personuppgifter i globala nätverk, för skydda denattav person-
liga integriteten.
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2.2 Dataskyddsdirektivet

Den 24 oktober 1995 Europaparlamentets rådetsoch direktivantogs
95/46/EG skydd för enskilda med påavseende behandlingom personer

personuppgifter och det fria flödet sådana uppgifter data-av om av
skyddsdirektivet. Direktivets principer skydd för enskildaom perso-

fri- och rättigheter precisering och förstärkningär principer-ners en av
i dataskyddskonventionen från 1981. Syftet med direktivet ärna att ga-

dels hög skyddsnivå det gäller enskildarantera när fri-en personers
och rättigheter med avseende behandling personuppgifter, delsav en
likvärdig skyddsnivå i alla medlemsstater, så inte skallatt staterna
kunna hindra det fria flödet mellan dem personuppgifter under hän-av
visning till enskilda fri- och rättigheter.personers

Dataskyddsdirektivet direkt bindande förär medlemsstaterna frågai
det resultat skall uppnås. För bli gällande måste direk-om rättattsom

tivet införlivas i den nationella lagstiftningen. Medlemsstaterna be-
självastämmer vilket direktivet skall införlivas,sätt därvidärmen

starkt bundna direktivets innehåll. Medlemsstaterna kan inte före-av
skriva sig bättre eller skydd försämre denett personliga integri-vare

vid behandling personuppgifterteten eller för det fria flödet såda-av av
uppgifter vad följerän dataskyddsdirektivet.na som av

2.2. 1 Tillämpningsområde

Dataskyddsdirektivet handlar fysiska skydd. Skyddet förom personers
juridiska berörs inte direktivet. Inte heller sådanberörspersoner av
verksamhet faller utanför gemenskapsrätten, däribland verksamhetsom

allmän säkerhet,rör försvar, säkerhet ochsom verksam-statens statens
het på straffrättens område.

Dataskyddsdirektivet omfattar inte bara automatiserad behandling
också manuell behandlingutan personuppgifter, dock endast be-av

handling uppgifter ingår eller kommer ingå i register.av som att ett
Utanför tillämpningsområdet faller ostrukturerade akter. Krite-t.ex.
rierna för uppgifterna sånär struktureradeär fråga äratt ettom manu-
ellt register bestäms inte i direktivet, kan utformas varje enskildutan av
medlemsstat. Dataskyddsdirektivet omfattar inte behandling av person-
uppgifter för privat bruk, behandlingen automatiseradoavsett ärom
eller manuell.
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fårpersonuppgifter2.2.2 Bestämmelser närom
behandlas

måste personuppgifterEnligt dataskyddsdirektivet all behandling av
måstelaglig och korrekt. Uppgifterna riktiga och aktuellavara vara

ändamåladekvata, relevanta och nödvändiga med hänsyn till desamt
Ändamålenför vidvilka de behandlas. skall uttryckligt angivnavara

insamling ändamål uppgifternatiden för uppgifterna. för vilkaDeav
fårbehandlas inte oförenliga med de ursprungliga ända-senare vara

målen.
fårPersonuppgifter direktivetenligt behandlas bara i vissa fall.

fårUppgifter behandlas efter den registrerade otvetydigt har lämnatatt
sitt samtycke eller i samband med fullgörande avtal där den regi-av
strerade får ocksåBehandling ske den nödvändig förär ärpart. attom
fullgöra rättslig förpliktelse, åvilar registeransvarige,den elleren som
för skydda vitala intressen fårför den registrerade. Vidare behand-att
ling ske den nödvändig för utföra arbetsuppgiftär attom en som an-
tingen allmänt intresse eller i myndighetsutövning.ledär utgör ettav

fårSlutligen personuppgifter behandlas efter intresseavvägning,en
nämligen intresset den registeransvarige får behandla uppgift-attom av

den registrerades intresseöverväger de inte behandlas.atterna av
Vissa särskilda i direktivet angivna kategorier fåruppgifter inteav

behandlas uttryckligt samtycke den registrerade. så-Det gällerutan av
dana uppgifter avslöjar den enskildes eller etniskasom ras ursprung,

åsikter,politiska religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i
fackförening uppgifter hälsa och sexualliv. I vissa,rörsamt sär-som
skilt angivna, undantagsfall får sådandock behandling ske även utan
den enskildes samtycke, sådanabehandling uppgifternär ärt.ex. av
nödvändig åtgärderför inom hälso- sjukvårdoch liknande.eller Med-

fårlemsländema under förutsättning lämpliga skyddsåtgärder ochav av
hänsyn till viktigt allmänt intresse besluta andra undantag deett änom

i direktivet.som anges
Behandling uppgifter lagöverträdelser brottmålsdomarochav om

får särskilt stöd i nationell lagstiftning utföras endast underutanm.m.
kontroll myndighet.av en

2.2.3 Information och rättelse m.m.

Dataskyddsdirektivet föreskriver den registeransvarige skall infor-att
den registrerade personuppgifter föremål för behandlingärattmera om

och därvid redogöra för ändamålet med behandlingen. Har uppgifterna
inte samlats från den registrerade själv behöver den registeransvarige
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inte lämna någon information, det skulle visa sig omöjligt ellerom vara
innebära ståransträngning inte i proportion till Dennyttan.en som re-
gistrerade fåhar dock begäran information de registre-rätt att om
rade uppgifterna. Vidare få sådanahar den registrerade uppgif-rätt att

inte har behandlats i enlighet utplånademed direktivet rättade,ter som
eller blockerade. Om uppgift skall den registeransvarigerättasen un-

fåttderrätta tredje del den felaktiga uppgiften. Underrättel-man som av
behövs dock inte sådani de fall där omöjlig eller förenad medärse en

oproportionerligt arbetsinsats.stor
fårMedlemsstaterna föreskriva begränsningar frågai vissa skyl-om

digheter och rättigheter, bl.a. informationsskyldigheten och rättigheten
fåbegäran tillgång till uppgifter. sådanEn begränsning måsteatt

dock åtgärdnödvändig med hänsyn till vissa allmänna in-vara en
bl.a. intresset åtalaundersöka, avslöja och för brotttressen, att samtav

skyddet den registrerades eller andras fri- och rättigheter.av
Till skydd för den registrerade innehåller direktivet bestäm-även

melser säkerhet vid behandlingen. Genom lämpliga tekniska ochom
organisatoriska åtgärder skall den registeransvarige skydda personupp-
gifter otillåten behandling förstoring, förlust, ändringmot samt mot
eller otillåten spridning.

2.2.4 Tillsynsmyndighet

I dataskyddsdirektivet föreskrivs relativt omfattande anmälnings-ett
förfarande till tillsynsmyndighet det gäller helt eller delvisnären auto-
matiserad behandling personuppgifter. För icke-automatiserade be-av
handlingar får medlemsländerna föreskriva förenklat anmälningsför-ett
farande. frånUndantag anmälningsplikt alternativt tillämpning ettav
förenklat anmälningsförfarande får också föreskrivas dels det medom
hänsyn till de behandlade uppgifterna inte sannolikt den regi-är att
strerades fri- eller rättigheter kränks, dels den registeransvarige harom

uppgiftsskyddsombud.utsett ett

Överföring2.2.5 personuppgifter till tredje landav

Direktivet syftar till fritt flöde personuppgifter mellanett medlems-av
länderna. Som huvudregel gäller överföring personuppgifteratt av som

under behandling,är eller avsedda behandlasär efter överföringen,att
till land utanför unionen tredje land, fårett ske endast det motta-om
gande landets lagstiftning kan säkerställa adekvat skyddsnivå. Vaden

4 19-1588SkattTullExekutionNormer
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adekvat skyddsnivå fårär med hänsyn till bl.a. deavgöras tagensom en
uppgifter skall behandlas ändamåletoch med behandlingen.som

I vissa fall får personuppgifter föras till länder lagstiftningöver vars
i och för sig inte erbjuder skyddsnivå.adekvat Det gäller bl.a.en om
den registrerade går med överföring sker eller överföringen äratt om
nödvändig eller bindande enligt författning skäl viktiga all-rörav som

intressen. Exempel det sistnämnda vissamänna överföringar vidär
internationellt utbyte uppgifter mellan skattemyndigheter eller tull-av
myndigheter.

2.2.6 Medlemsländemas nationella lagstiftning

Dataskyddsdirektivet skulle införlivat i medlemsländemas natio-vara
nella lagstiftningar den 24 oktober 1998. sådanNär det gällersenast
behandling personuppgifter pågick vid den tidpunkten, skallav som
denna bringas i överensstämmelse med direktivet år därefter.senast tre

frågaI manuella register gäller dock övergångstid år.tolvom en om
SverigesFör del har införlivande direktivet skettav genom personupp-

giftslagen, trädde i kraft just den 24 oktober 1998. Enligt över-som
gångsbestämmelsema till lagen skall dock äldre lagstiftning, dvs. da-
talagen, tillämpas sådanai fall och under de tider i data-som anges
skyddsdirektivet i fråga bl.a. pågående behandlingom av personupp-
gifter se avsnitt 2.4. 10.

2.3 Datalagen

Datalagen från 1973 har personuppgiftslagen, inne-ersattsnu av vars
håll i väsentliga delar avviker från den tidigare lagstiftningen. Datala-

skall dock alltjämt tillämpas bl.a. behandlinggen personuppgifterav
påbörjades före den 24 oktober 1998. De register skallsom som ses
inomöver för utredningsuppdraget baseras dessutom data-ramen

lagens bestämmelser. Det därför intresseär redovisa deatt vä-av mer
sentliga delarna den lagen.av

2.3.1 Allmänt lagen och dess tillämpnings-om
område

Enligt 2 kap. 3 § andra stycket regeringsformen RF skall den enskilde
medborgaren skyddas hans personliga integritetmot kränksatt genom
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automatisk databe-uppgifter honom registreras med hjälpatt om av
handling. skyddet, inte omfattar ju-Den omfattningennärmare somav
ridiska skall enligt bestämmelsen i lag.personer, anges

förståsEnligt register, förteck-datalagen skall med personregister
ning anteckningar förs med hjälp automatisk data-eller andra som av

innehåller hänföras tillbehandling och personuppgift kan densom som
såledesomfattarmed uppgifterna. Datalagen endast desom avses re-

gister förs trädde imed hjälp automatisk databehandling. Lagensom av
kraft så långtden l juli 1973 och har, den fortfarande tilllämpas, till
syfte hindra hantering personregister förs med hjälpatt att av som av
automatisk intrångdatabehandling medför otillbörligt i den personliga
integriteten. Integritetsskyddet omfattar fysiskaendast Data-personer.
lagen i princip tillämplig på sådanasamtliga personregisterär utom

enskilda inrättar eller för uteslutande för personligt bruk.som personer
innehåller tillstånd,Lagen regler registeransvarigas skyldigheter,om

tillsyn skadestånd.straff ochsamt
Datalagen skyddar otillbörligt intrångendast i den personligamot

integriteten. får alltsåEnskilda intrång.räkna med visst Vad utgörsom
otillbörligt integritetsintrång får från sådanfall till fall. Vidavgöras
prövning skall särskild hänsyn till vissa i lagen uppräknade omstän-tas
digheter, nämligen och mängden de personuppgifter skallarten av som
ingå i registret, frånhur och uppgifterna skall inhämtas densamtvem
inställning till registret föreligger eller kan föreligga hos demantassom

kan komma registreras. ocksåDet skall särskilt beaktas inteattsom att
andra uppgifter eller andra stårregistreras, iän överens-personer som
stämmelse med registrets ändamål.

2.3.2 Tillstånd m.m.

Endast den hade anmält sig till Datainspektionen fåttoch licenssom
fick inrätta föraoch personregister omfattas lagen. fåFör attsom av
inrätta och föra register innehöll särskilt känsliga personuppgiftersom
krävdes dessutom inspektionens tillstånd. Uppgifter ansågs sär-vara
skilt känsliga de någonavslöjade misstänktes eller hadeatt t.ex.om
dömts för brott, uppbar socialt bistånd eller uppgifterna berördeom

hälsotillstånd. Också uppgifter politisk uppfattning,personens om ras,
religiös eller övertygelse i övrigt föll inom kategorin särskilt käns-tro
liga uppgifter. Endast myndigheter enligt lag eller för-som annan
fattning skyldiga sådanahaär register fick normalt registrera dennaatt

personuppgifter. Tillstånd från Datainspektionen krävdes ocksåtyp av
personregister innehållaskullenär omdömen den registrerade ellerom

uppgifter saknade särskild anknytning till denom personer som re-
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gisteransvarige. Detsamma gällde då personuppgifter inhämtades från
andra register och sambearbetades.

Vid tillståndsprövningen skulle Datainspektionen ställning tillta om
det fanns anledning registreringen uppgifteratt medfördeanta att ettav
otillbörligt intrång i den registrerades integritet. Om så fallet skullevar
tillstånd inte lämnas. Meddelade Datainspektionen tillstånd skulle in-
spektionen också meddela föreskrift ändamålet med registret. Omom
det fanns särskilda skäl fick tillståndet begränsas till viss tid. Iden mån
det behövdes för förebygga otillbörligt intrångatt i personlig integritet
fick inspektionen också meddela föreskrifter vilka uppgiftert.ex.om

fick ingå i registret, de bearbetningar personuppgiftersom fickav som
med hjälpgöras automatisk databehandling, bevarande och gallringav

uppgifter kontroll och säkerhet.samtav
vissaI fall behövdes inte tillstånd från Datainspektionen trots att

registren innehöll sådana känsliga uppgifter nämnts Person-som ovan.
register inrättande beslutats riksdagen eller regeringenvars s.k.av
statsmaktsregister exempelvis undantagna från tillståndsplikt.var

2.3.3 Den registeransvariges skyldigheter

Enligt datalagen denär registeransvarig för verksamhetvars ett per-
sonregister förs, han eller hon förfogar registret. Såvälöverom fysiska

företag och myndigheter kanpersoner som registeransvariga. Denvara
registeransvarige skyldigär till personregisteratt inrättasatt och försse
så otillbörligt intrångatt inte sker i den registrerades personliga inte-
gritet. Han eller hon skall tilläven registret förs för sittatt ändamålse

uppgifterna behandlassamt att i överensstämmelse med ändamålet och
i enlighet med lag och andra föreskrifter.

Är någon uppgift oriktig eller missvisande skall den ändrasrättas,
eller uteslutas det inte saknas anledningom otillbörligt in-att anta att
trång i den registrerades integritet skall uppkomma. Likaså skall den
registeransvarige till ofullständigatt personuppgiftse kompletterasen
för förebygga otillbörligtatt integritetsintrång eller rättsförlust för den
enskilde. Vidare skall den registeransvarige på begäran enskildav en
underrätta vederbörande innehållet i de personuppgifter honomom om
eller henne ingår i registret registerutdrag.som Om registret inte in-
nehåller några personuppgifter den enskilde skall han eller hon iom
stället underrättas den saken. Om den enskilde liderom skada attav
oriktiga eller missvisande uppgifter honom eller henne har behand-om
lats i register, så skall den registeransvarige skadan.ersätta Den regis-
teransvarige kan dömasäven till straff han eller hon inte följer sinaom
åligganden enligt datalagen.
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befogenheter2.3.4 Datainspektionens

Datainspektionen tillsyn automatisk databehandling inteutövar över att
intrångmedför otillbörligt i den personliga integriteten. dettaFör än-

damål har inspektionen tillträde till lokal där datautrustning finns samt
föranstalta körning datamaskin. Datainspektionen kanrätt att om av

förbjuda fortsatt återkallaförande register eller meddelat till-ettav
stånd. sådanaDatainspektionen kan dock inte meddela beslut om re-

frågagistren i statsmaktsregister.är

2.4 Personuppgiftslagen

Med anledning dataskyddsdirektivet skulle beslutadeatt antas,av rege-
ringen i juni 1995 tillsätta Datalagskommittén. Kommitténs uppgiftatt

total revision datalagen och utreda vilketgöra di-att sättvar en av
rektivet skulle införlivas i svensk Uppdraget redovisades i betänk-rätt.
andet Integritet Offentlighet Informationsteknik SOU 1997:39.- -
Personuppgiftslagen 1998:204 bygger i allt väsentligt det förslag

lades fram i betänkandet.som

2.4.1 Allmänt lagen och dess tillämpnings-om
område

Dataskyddsdirektivet bygger själva hanteringenatt av personupp-
gifter regleras. Personuppgiftslagen följer direktivets struktur och av-
vikelser endast det finnsgörs särskilda skäl förnär det. likhet1 med
direktivet reglerar personuppgiftslagen själva hanteringen av person-
uppgifter inteoch bara missbruk sådana uppgifter. innebärDet attav
behandling personuppgifter inte sker med stödav som av personupp-
giftslagen otillåten. I motivenär prop. 1997/98:44, 36 konstaterars.
regeringen dock framtida ordning där bara missbruket reglerasatt ären
önskvärd, sådan ordning skall då föregås EG-direktiv.men en ettav

Personuppgiftslagen utformad så denär teknikoberoende.är Denatt
tillämpas på all helt eller delvis automatiserad behandling av per-- -
sonuppgifter. Dessutom lagen tillämpligär manuell behandling av
uppgifter ingår, eller ingå,avsedda iär strukturerad samlingattsom en

personuppgifter vilka tillgängliga förär sökning eller sammanställ-av
ning enligt särskilda kriterier 5 §.

Personuppgiftslagen generell dataskyddsdirektivetär än ochmer
omfattar sådan verksamhetäven faller utanför gemenskapsrätten.som
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Personuppgiftslagen omfattar alltså, på datalagen, be-sättsamma som
handling personuppgifter hos bl.a. polisen försvaret.ochav

Det emellertid inteär all behandling uppgifter omfattasav som av
personuppgiftslagen. Behandling uppgifter juridiskaav om personer
omfattas huvud inte sådanaöver och uppgifter definitions-taget utgör
mässigt inte personuppgifter 3 §. Inte heller behandling fysisksom en

utför i verksamhet privat omfattas lagen,person rent ävennaturav av
behandlingen personuppgifter 6 §. Dessutom undantas allom avser

behandling personuppgifter skyddas tryckfrihetsförordning-av som av
TF och yttrandefrihetsgrundlagen eller sker uteslutande fören som

journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande 7 §.
Särreglering i lag eller förordning bl.a. de särskilda registerförfatt--

ningarna gäller enligt 2 § framför personuppgiftslagen. I 8 § anges-
dessutom särskilt lagen fårinte inskränka myndigheternasatt skyldig-
het lämna personuppgifter enligtatt kap.2ut TF. Isamma lagrum an-

lagen inteäven heller hindraratt myndighet arkiverarges ochatt en
bevarar allmänna handlingar eller arkivmaterial handatt tas om av en
arkivmyndighet.

Dataskyddsdirektivet innehåller antal huvudregler måste in-ett som
gå i personuppgiftslagen. Ofta dessa huvudreglerär och principer all-

hållna i direktivet.mänt För kunna tillämpas deatt personuppgifts-av
ansvariga har de preciserats och konkretiserats i personuppgiftslagen.
Lagen innehåller dock inte några detaljbestämmelser fyller deutsom
generellt hållna huvudreglema. I stället överlämnas det regeringen
och Datainspektionen inom denatt personuppgiftslagen drarram som

nödvändigagöra preciseringar och konkretiseringar.upp

2.4.2 Definitioner

Några de centrala begreppen i personuppgiftslagenav mer definieras i
3 § följande Personuppgiftersätt. i lagens mening all slags in-är
formation direkt eller indirekt kan hänföras tillsom fysisken person

i livet.är Det innebär varken juridiskasom att eller avlidnapersoner
fysiska omfattas lagens tillämpningsområde.personer Med behand-av
ling personuppgifter varje åtgärd vidtasav beträffandeavses som upp-
gifterna, sig det sker på automatiserad eller inte,vare väg insam-t.ex.
ling, lagring, bearbetning, inhämtande, utlämnande, samköming eller
förstoring. Personuppgzftsansvarig denär eller tillsammanssom ensam
med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av
personuppgifter. Med samtycke varje slag frivillig, särskildavses av
och otvetydig viljeyttring vilken den registrerade, efter hagenom att
fått information, godtar behandling personuppgifter honomrörav som
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skallsamtyckealltså inget kravuppställereller henne. Lagen att
formbundet.skriftligt eller sättannatvara

för behandlingFörutsättningar2.4.3 person-av

uppgifter

§Grundläggande krav 9

påbehandlaspersonuppgifter alltidpersonuppgiftslagen skallEnligt ett
ingod sed. skall samlasi enlighet med Deoch lagligtkorrekt sätt samt

ändamål. Efter insam-berättigadeuttryckligt angivna ochför särskilda,
ändamålnågot ofören-förfår uppgifterna inte behandlaslingen ärsom

innebärändamål samlades in, vilket bl.a.det för vilket deligt med att
med defår det oförenligttilluppgifterna inte lämnas ärut annan om

ändamålen. ändamålen särskilda innebärursprungliga skallAtt attvara
ändamålsbeskrivning får de-hållen inte godtas. Huralltför allmänten

måste får ochändamålsbeskrivningen i praxistaljerad avgörasvara ge-
från inteföreskrifter regeringen och Datainspektionen. Det ansesnom

ändamålen uppgifterna föroförenligt med ursprungliga behandlade att
ändamål.historiska, statistiska eller vetenskapliga

måste och intebehandlade uppgifterna riktiga och relevantaDe vara
förhållande ändamål för vilka behandlas.alltför omfattande i till de de

också aktuella. UppfyllerOm det nödvändigt skall uppgifternaär vara
personuppgiftsansvarige vidtapersonuppgifterna inte kraven skall den

åtgärder utplåna, uppgifterna.alla rimliga för blockera eller rättaatt
fårPersonuppgifterna inte heller längre nödvändigt med hän-änsparas

ändamål måstetill Därefterde för vilka uppgifterna behandlas. desyn
avidentifieras eller förstöras. personuppgiftslagen sekundärEftersom är
till fårlagstiftning, uppgifter emellertid inte avidentifieras ellerannan

förstöras det strider bl.a. tryckfrihetsförordning-sättannat motom
bestämmelser allmänna handlingar.ens om

tillåtenNär behandling personuppgifter 10-12 §§ärav

Enligt tillåtetpersonuppgiftslagen det behandla personuppgifterär att
Återkallarefter den registrerades samtycke. den registrerade sitt sam-

fårtycke ytterligare personuppgifter denne inte registreras. vissaIom
fårfall dock frånpersonuppgifter behandlas samtycke dentrots att re-

gistrerade förutsättningsaknas. En i samtliga dessa fall behand-är att
lingen ändamålen.nödvändig för Här kan anmärkas de flestaär att au-
tomatiserade ocksåbearbetningar personuppgifter kan utförasav ma-
nuellt. Nödvändighetsrekvisitet såhar Datalagskommittén tolkats attav
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personuppgifter får behandlas i de fall det faktisktäven möjligtär att
utföra uppgiften förfarandetsätt, underlättasannat om genom an-
vändningen automatisk databehandling SOU 1997:39 359.av s.

Personuppgifter får behandlas i samband med avtal med denett re-
gistrerade det krävsnär för fullgörandet avtalet eller det behövsnärav
för den registrerades begäran åtgärdervidtaatt innan avtalet träffas.
Vidare får behandling utföras det nödvändigt förär denom att person-
uppgiftsansvarige skall kunna fullgöra rättslig skyldighet åvilaren som
honom eller henne. Personuppgifter får också behandlas för skyddaatt
vitala intressen för den registrerade. Likaså får sådana uppgifter be-
handlas det nödvändigtär för arbetsuppgift allmänt intres-om att en av

skall kunna utföras och för den personuppgiftsansvarige,se eller nå-att
till vilken personuppgifter har lämnats skallgon annan kunna utföraut,

arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning.en
Slutligen får personuppgifter behandlas avvägning vidom en ger

handen den personuppgiftsansvarigesatt berättigade intresse be-av en
handling väger den registreradesäntyngre intresse skydd. Vid int-av
resseavvägningen jämställs med den personuppgiftsansvarige också så-
dana tredje till vilkamän uppgiften lärrmas ut.

Förbud behandlamot att känsliga personuppgifter 13 §

I personuppgiftslagen återfinns dataskyddsdirektivets förbud i fråga om
behandling känsliga personuppgifter. Personuppgifterav avslöjarsom

eller etniskt politiska åsikter,ras religiös eller filosofiskursprung, över-
tygelse medlemskap i fackföreningsamt får alltså inte behandlas. Lika-
så det förbjudetär behandla sådanaatt personuppgifter hälsarörsom
eller sexualliv.

Undantag från förbudet 14-20 §§

Förbudet behandla känsligamot att personuppgifter inte undantags-är
löst. Sådana uppgifter får liksom andra uppgifter behandlas efter den
registrerades samtycke. Till skillnad från samtyckenär krävs i andra
sammanhang måste i fråga känsliga personuppgifter samtycketom
emellertid uttryckligt, Ävendvs. klart manifesterat.vara den regi-när
strerade har offentliggjort känsliga uppgifter tydligt får desättett
behandlas. Vidare får behandling utföras den nödvändigär förom att
den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra sina skyldigheter el-
ler sinautöva rättigheter inom arbetsrätten. I gäller det full-stort sett
görandet alla skyldigheter och rättigheter förav arbetsgivaren beträf-
fande de anställda och deras organisationer. De uppgifter behand-som
las under denna förutsättning får lämnas till tredje endastut man om
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det inom arbetsrätten finns uttrycklig skyldighet för denen personupp-
giftsansvarige det eller registreradeden har samtyckt tillgöraatt om
utlämnandet.

Förbudet behandla känsliga personuppgifter integäller hel-mot att
ler behandlingen utförs inom för ideella organisationers be-när ramen
rättigade verksamhet med politiskt, filosofiskt, religiöst eller fack-ett
ligt syfte. fårBehandlingen bara uppgifter medlemmar elleravse om

organisationen ändamålgrund sitt har regelbundenpersoner som av
kontakt med. Utlämnande sådana uppgifter till tredje kräverav man
den registrerades samtycke.

Förbudet gäller inte behandlingen uppgifter nödvän-rör ärom som
diga för anspråkrättsliga slåsskall kunna fast, gällande ellergörasatt
försvaras. Detta gäller den personliga egenskap faller innär undersom
definitionen känsliga ocksåpersonuppgifter förutsättning förärav en

frågai skall ha förmåntill eller ha rättsligrätt skyl-att personen en en
dighet någon Som exempel kan förgentemot nämnas rättenannan. en
sjuk få försäkringsersättning eller skyldigheten för denattperson som

medlem Svenska kyrkanär betala viss skatt.attav
Ett ytterligare undantag från förbudet behandla känsligaatt person-

uppgifter den registreradeär när rättsligt eller fysiskt förhindradär att
lämna samtycke och behandlingen samtidigt nödvändig för skyd-är att
da dennes eller någon vitala intressen. Vidare undantas behand-annans
ling nödvändig med hänsynär till förebyggande hälso- och sjuk-som
vård, medicinska diagnoser, vård eller behandling administrationsamt

hälso- och sjukvård. Behandlas uppgifterna någon yrkes-ärav av som
mässigt verksam inom hälso- och sjukvårdsområdet och samtidigtsom

underkastadär tystnadsplikt, gäller förbudet inte heller. Slutligen un-
dantas behandling för forskning och frånstatistik förbudet.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, dvs.som
Datainspektionen, får meddela föreskrifter ytterligare undantag,om om
det behövs med hänsyn till viktigt allmänt intresse.ett

Uppgifter brott och användning 21-22 §§om av personnummer

Vissa uppgifter inte omfattas definitionen känsligasom av av person-
uppgifter ändå sådanaär behandlingen dem regleras särskilt iatt av
personuppgiftslagen, liksom i dataskyddsdirektivet. såledesDet för-är
bjudet för andra myndigheterän behandla personuppgifter lag-att om
överträdelser, domar och säkerhetsåtgärder i brottmål. Regeringen eller
Datainspektionen har dock möjlighet föreskriva undantag från för-att
budet, det befogat behandlingenär utförs myndig-att änom av annan
het och behandlingen står under tillfredsställande kontroll av en myn-
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Datainspektio-dighet. Regeringen eller, regeringen bestämmer det,om
får från enskilda fall.dessutom föreskriva undantag förbudet inen

Regleringen i personuppgiftslagen behandling denna typ avom av
frånuppgifter innebär datalagens bestämmelser,betydandeett avsteg

enligt vilka det krävdes synnerliga skäl för myndighetänatt annan
få någonskulle föra register med uppgift misstänkt ellerärattom

dömd för brott.
Uppgifter får behandlas bara det klartnär ärom personnummer

motiverat ändamåletmed hänsyn till med behandlingen, vikten av en
säker identifiering någoteller beaktansvärt skäl.annat

2.4.4 Information och rättelse m.m.

innehållerPersonuppgiftslagen bestämmelser den registre-tryggarsom
rades dels kontrollera behandling personuppgifterrätt ho-att om av om

pågår,eller henne dels begära rättelse personuppgifter harnom av som
behandlats felaktigt.

Information 23-27 §§

Personuppgiftslagens bestämmelser informationsskyldighet gäller iom
första hand den information den personuppgiftsansvarige själv-som

har lämna. Rätten begäran fåpå uppgifter i allmännamant att att ut
handlingar följer tryckfrihetsförordningen, dock den i vissarättenattav
fall begränsas bestämmelseri sekretesslagen.genom

Den personuppgiftsansvarige skall självmant lämna den registrerade
information rörande behandlingen, uppgifter samlasnär om en person

från denne själv. Har uppgifterna samlats frånin källa,en annan
skall den registrerade informeras uppgifterna eller,när noteras om av-
sikten med behandlingen lämna uppgifterna tillär tredjeatt närut man,
uppgifterna lämnas för första gången. Informationen skall omfattaut
uppgifter den personuppgiftsansvarige ändamålet med be-är,om vem
handlingen all övrig information den registrerade behöver församt som

kunna tillvara sina rättigheter i samband med behandlingen.att ta En-
sådanadast uppgifter den registrerade inte redan känner till behö-som

lämnas. Har uppgifterna hämtats från tredje behöver infor-ver man
mation inte lämnas det omöjligt eller skulle innebäraärom en opro-
portionerligt arbetsinsats.stor

Den personuppgiftsansvarige vidare skyldig efter ansökan,är att en
gång kalenderår, gratis informera huruvida uppgifter rörper om som
sökanden behandlas eller inte, ändamålet med behandlingen, vilka upp-
gifter behandlas, varifrån dessa kommer och till de lämnassom ut.vem
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Information emellertid beträffande personuppgif-behöver inte lämnas
fått sinbehandlas endast i löpande inte har slut-ännuter textsom som

liga utformning eller minnesanteckningar, under förutsätt-utgörsom
fråganing uppgifterna inte har lämnats till tredje eller iatt ut man om-

pågåttuppgifter i löpande behandlingen inte har under längre tidtext -
år. Inte heller behöver information det i lag ellerlämnasän ett om
författning finns särskilda bestämmelser registreringen ellerannan om

utlämnandet personuppgifter. Slutligen gäller bestämmelsernaav om
informationsskyldighet inte tystnadsplikt försekretess ellerom upp-
gifterna förhållandeföreskriven i till den registrerade.är

Rättelse 28 §m.m.

Personuppgifter felaktiga ofullständigaeller ellerärsom som annars
inte har behandlats i enlighet med den föreslagna personuppgiftslagen
eller anknytande föreskrifter skall begäran den registrerade rättas,av
utplånas eller blockeras den personuppgiftsansvarige. Med blocke-av
ring åtgärdvarje kan vidtas för de aktuellaattavses som personupp-
gifterna i alla sammanhang skall förknippade med tydlig informa-vara
tion de fårspärrade och inte lämnas till tredjeäratt ut samtom man om
anledningen till spärren.

Om felaktiga personuppgifter har lämnats till tredje skallman,
denne i vissa fall underrättas korrigeringsåtgärden, nämligenom om
den registrerade begär det eller det behövs för undvikaattom mera
betydande skada eller olägenhet för den registrerade. Eftersom den
personuppgiftsansvarige inte någonhar hållaskyldighet reda tillatt

uppgifter lämnas dåoch uppgifter ibland kan lämnas tillutvem ett stort
antal människor, innehåller bestämmelsen det undantaget under-att
rättelse inte behöver ske det omöjligt eller skulle innebäraärom en
oproportionerligt arbetsinsats.stor

2.4.5 Säkerhet vid behandlingen

Bestämmelser säkerställa behandlingenatt attsom avser av personupp-
pågifter sker betryggande finns i 30 och 31sätt §§ personuppgifts-ett

lagen. Den personuppgiftsansvarige har för säkerheten.ett stort ansvar
Bland får de arbetar med personuppgifterannat behandlapersoner som
dessa endast efter den personuppgiftsansvariges instruktioner. Instruk-
tionerna bör i fall utformade sådant ochvart sättett attvara var en

arbetar med personuppgifter skall vilka ändamålen medärsom veta
behandlingen och behandling oförenlig med dessa ändamåläratt som

förbjuden. För det allmännasär verksamhet gäller detatt om annan
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lagstiftning finns bestämmelser säkerheten vid behandlingom av per-
sonuppgifter, skall i stället de bestämmelserna tillämpas. gällerDet
framför allt bestämmelser tystnadsplikt och sekretess.om

Den personuppgiftsansvarige har vidare för tekniska ochattansvar
organisatoriska åtgärder vidtagits för skydda de behandladeatt person-

Åtgärdernauppgifterna. åstadkommaskall lämplig säkerhetsnivåen
med beaktande de tekniska möjligheter finns, kostnaden för attav som

åtgärderna,genomföra riskerna med behandlingen och hur känsliga de
behandlade uppgifterna Ett register innehållerär. personuppgiftersom

antal ocksåställer ökade krav säkerheten.ett stortom personer
Datainspektionen får enligt 45 § personuppgiftslagen förelägga den

personuppgiftsansvarige skyddsåtgärder.vidta Sådana föreläggan-att
fården förenas med vite.

Överföring2.4.6 personuppgifter till tredje landav

Det enligt 33 §är personuppgiftslagen principiellt förbjudet fö-sett att
personuppgifteröver till land inte medlem i EU tredjeärettra som

land. Förbudet gäller både uppgifter under behandlingär ochsom
uppgifter skall undergå behandling i det tredje landet. Från för-som
budet finns undantag i 34 och 35 §§. Har den registrerade samtyckt till
det, får uppgifter denne föras till tredje land. ocksåöver Det till-ärom
låtet föra personuppgifter föröveratt användning enbart i staten som
har anslutit sig till Europarådets dataskyddskonvention.

Uppgifter får i andra falläven föras till tredje landöver be-om
handlingen nödvändig förär fullgöra avtal mellan den regi-att ett -
strerade och den personuppgiftsansvarige eller mellan den personupp-
giftsansvarige och tredje i den registreradesär intresse ellerman som-
för på den registrerades begäran vidta åtgärderatt innan avtalett
träffas. Vidare får överföring ske behandlingen nödvändig förärom att
kunna fastställa, gällande ellergöra försvara rättsliga anspråk eller för

skydda vitala intressen för denatt registrerade.
Regeringen får meddela föreskrifter generella undantag från för-om

budet föra över personuppgifter tillatt tredje land. Sådana undantag
bör bl.a. kunna gälla vissa angivna länder i fall då överföringensamt
regleras i avtal innehåller vissa standardklausuler till skydd för desom
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 omständigheter det finns tillräckligaatt garantier till
skydd för de registrerades rättigheter. Dessutom får regeringen under
vissa förutsättningar besluta undantag från förbudet i enskilda fall.om
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lagrådettillremissregeringenöverlämnadejuni 1999Den 17 en
överföringpersonuppgiftslagenföreslås iförbudetvari det motatt av

Överföring ingår iintetill landpersonuppgifter skall ändras. ett som
för-inte längreland skalltill EES tredjeanslutetEU eller är vara

nivå skyddetföradekvatlandet harbjuden det tredje av per-enom
december 1999.föreslås kraft den 1träda isonuppgifter. Lagändringen

till-befogenheterDatainspektionens2.4.7 som

synsmyndighet

tillsynsmyndighetskall särskildEnligt dataskyddsdirektivet utses.en
behandlingarpersonuppgiftsansvariges anmälanDen av person-om

skall till-tillsynsmyndigheten,uppgifter skall till även utövagöras som
enligt direktivetVissa de befogenheterbehandlingen.över somsyn av

i personuppgifts-tillsynsmyndigheten regleras 43-47 §§tillkommer
tillsynsmyndighe-Således innehållerlagen. lagen bestämmelser attom

personuppgiftertillgång till behandladeDatainspektionen skall haten
behandlingen.till lokaler med anknytning tilloch dessutom tillträde

också fortsatt behandlingDatainspektionen kan vid vite förbjuda samt
utplånas.ansöka hos länsrätt personuppgifter skallattom

2.4.8 Anmälan till Datainspektionen m.m.

Anmälningsskyldighet 36 §

Helt eller delvis automatiserad omfattasbehandling personuppgifterav
anmälningsskyldighet. så-personuppgiftsansvarige skallDen göraav

dan tillanmälan Datainspektionen. Syftet anmälningsskyldighetenmed
behandlingens ändamål och dess viktigaste egenskaper kän-är göraatt

da. Datainspektionen föraskall register anmälda behandlingar.över
Personuppgiftslagen har i tvådenna del motstridiga intressen som

utgångspunkt. åfinns sidan önskemålDet bort anmäl-ett att taena om
ningsskyldigheten för såautomatiserad behandling för kon-sättatt

Datainspektionens rådverksamhet till och sprida kun-centrera att ge
skap de materiella reglerna tillsyn reglernautöva översamt att attom

Åföljs. sidanandra föreskriver dataskyddsdirektivet huvudregelsom
den registeransvarige till tillsynsmyndigheten skall anmälaatt automa-

tiserade behandlingar Frånskall genomföras. denna anmälnings-som
fårskyldighet medlemsland dock under vissa förutsättningar före-ett

skriva undantag.
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bådeFör kunna tillgodose kravet följa direktivet och önske-att att
målet begränsa anmälningsskyldigheten, har i personuppgiftslagenatt

principiell anmälningsskyldighet till Datainspektionen införts,en sam-
tidigt möjligheterna frånföreskriva skyldighetenundantagattsom om
har utnyttjats fullt frågaNär särskilt integritetskänsliga be-ärut. om
handlingar, Datainspektionen påbörjas,skall kontrollera innan desom
föreskrivs inga fråndock undantag anmälningsskyldigheten.

Enligt fårpersonuppgiftslagen regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Datainspektionen föreskriva frånundantag anmälnings-

Sådanaskyldigheten. undantag föreskrivs i personuppgiftsförordningen
1998:1191 för behandling personuppgifter utförs följdtillav som
bl.a. myndighets skyldighet enligt 2 kap. TF lämna allmän-att utav en

handlingar eller regleras särskilda föreskrifter i lag ellerna som genom
förordning i andra fall.

Personuppgiftsombud 37-40 §§

Anmälan till Datainspektionen behöver inte göras när ett personupp-
giftsombud har den personuppgiftsansvarige. Personuppgifts-utsetts av
ombudet skall ha till uppgift självständigt till denatt attse personupp-
giftsansvarige behandlar personuppgifter korrekt och lagligt sätt.ett
Kravet självständighet innebär personuppgiftsombudet fårinte haatt

alltför underordnad ställning i förhållande till den personuppgifts-en
ansvarige och han eller hon skall ha tillräckliga kvalifikationeratt och
kunskaper för kunna utföra sina uppgifter.att

förstaI hand skall personuppgiftsombudet påpeka brister i uppgifts-
behandlingen till den personuppgiftsansvarige, den ansvarigemen om
inte till bristernarättar ombudet skyldigt förhållandetär anmäla tillatt
Datainspektionen. Personuppgiftsombudet skall ha förteckning överen
de behandlingar den personuppgiftsansvarige utför och han skallsom

hjälpa registreradeäven få rättelse vid misstankeattpersoner attom
personuppgifter felaktiga ellerär ofullständiga.

Förhandskontroll särskilt integritetskänsliga behandlingarav
41 §

Enligt dataskyddsdirektivet skall medlemsstaterna bestämma vilka be-
handlingar kan innebära särskilda risker för den registrerades rätt-som
igheter och säkerställa dessa behandlingar kontrolleras innan deatt
påbörjas. Förhandskontrollen skall enligt direktivet utföras tillsyns-av
myndigheten kan också led i lagstiftningsprocessen.utgöra ettmen
Förhandskontroll såledeskan ske i samband med särskilda register-att
författningar beslutas riksdagen eller regeringen. fråga sådanaIav om
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vill-för uppfylla direktivetsregister ingen särskild regleringkrävs att
kor.

behandlingarfall bestämmelser vilkaI andra krävs däremot om som
finns bemyn-skall kontrolleras förhand. personuppgiftslagenI ett

digande för regeringen bestämma vissa behandlingaratt att person-av
intrång iuppgifter innebära särskilda risker för otillbörligt denkansom

personliga integriteten till Datainspektionen veckor iskall anmälas tre
sådanaförväg. personuppgiftsförordningen finns bestämmelserI om

behandlingar.

2.4.9 Sanktioner

Skadestånd 48 §

Om behandling personuppgifter i strid med personuppgiftslagenav or-
sakar skada för den registrerade har han till frånersättning denrätt
personuppgiftsansvarige. tillRätten ersättning omfattar inte bara per-
sonskada, sakskada och förmögenhetsskada, den kränk-ävenutanren
ning den personliga integriteten behandlingen kan ha medfört.av som

uppskattasErsättningen för måstekränkning efter skälighet bak-mot
grund samtliga omständigheter i det aktuella fallet, dent.ex.av om
registrerade grund behandlingen någotför för honom ellerutsattsav
henne negativt beslut. Ersättningen fastställasskall för varje kränkt
registrerad för sig.

Skadeståndsansvaret i princip strikt. Den registreradeär behöver
bara bevisa det förekommit felaktig behandling och denna be-att atten
handling har skadat eller kränkt honom eller henne. Kan den person-
uppgiftsansvarige visa felet i behandlingen inte berodde honomatt

fåreller henne, emellertid skadeståndet jämkas i skälig utsträckning.

Straff 49 §

I personuppgiftslagen har såi utsträckning möjligt andra sank-stor som
tioner valts Såledesstraff. har vissaän förseelser i datalagen åter-som
finns i straffkatalog i stället sanktionerats vite elleren genom genom
möjligheten utdöma ideellt skadestånd. återfinnsVad iatt straff-som
bestämmelsen i personuppgiftslagen sådana uppsåtliga ellerär oakt-

förfaranden svåra åtgärda påär att sätt änsamma annatsom genom
straffbestämmelser. Det sig någonrör lämnar uppgifter iattom osanna
den information till den registrerade lagen föreskriver eller isom an-
mälan eller information till Datainspektionen. Vidare tillämpas straff-
bestämmelsen någon i strid med lagen behandlar känsligaom person-
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uppgifter, för uppgifter till tredje låterland elleröver bli före-göraatt
skriven anmälan behandling till Datainspektionen.om

2.4.10 Ikraftträdande- Övergångsbestämmelseroch

Personuppgiftslagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 och samtidigt
upphörde datalagen frågagälla. I behandling personuppgifteratt om av

påbörjats före ikraftträdandet skall personuppgiftslagen dock intesom
tillämpas förrän den oktober1 2001. Detsamma gäller behandling som
utförs för visst bestämt ändamål behandling ändamåletför på-ett om
börjades före ikraftträdandet. I dessa fall gäller i stället datalagens be-

frågastämmelser. I manuella behandlingar påbörjades föreom som
ikraftträdandet skall vissa bestämmelser i lagen tillämpas först från och
med den oktober1 2007. Det gäller 9 och 10 §§ reglerar de grund-som
läggande kraven på behandling personuppgifter och behandlingnärav

tillåtenär 13 och 21 §§ behandling känsligasamt om av personupp-
gifter och uppgifter lagöverträdelserom m.m.

2.5 Sekretessbestämmelser

2.5. 1 Tryckfrihetsförordnin gen

Enligt 2 kap. §l tryckfrihetsförordningen TF har varje svensk med-
borgare delrätt allmänna handlingar.att ta Denna rättighet får enligtav
2 § begränsas endast det påkallat vissaär i lagrummet uppräk-om av
nade speciella intressen, såsom för tillvarata myndigheters möjlighetatt

bedriva verksamhet för inspektion,att kontroll eller tillsyn ellerannan
för skydda enskildas personliga och ekonomiskaatt förhållanden. En-
ligt bestämmelsen får begränsningar i delrätten allmännaatt ta av
handlingar endast igöras särskild lag eller i lag till vilken den särskilda
lagen hänvisar. Den särskilda lagen sekretesslagenär 1980:100.

2.5.2 Sekretess i skatteförvaltningens, exekutions-
väsendets och Tullverkets verksamheter

Sekretesslagens bestämmelser sekretess inom skatteförvaltningens,om
exekutionsväsendets och Tullverkets verksamheter finns olika stäl-
len i lagen beroende på dels vilka intressen bestämmelserna attavser
skydda, dels vilket verksamhetsområde I 4 kap. sekretess-som avses.
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myndig-tillsekretess med hänsynåterfinns bestämmelserlagen om
tillsyn.inspektion, kontroll och Bestäm-verksamhet förheters annan

beivraförebygga ellertill intressetmelser sekretess med hänsyn attom
intrångfrån ienskildeskydda denbrott finns i 5 kap. Intresset attav

frågor sekre-i kap., medanpersonliga integritet behandlas 7hans om
förhållanden behandlasekonomiskahänsyn till den enskildesmedtess

skydd för densekretess tilli kap. 9 kap. finns bestämmelser8 I om
såväl förhållanden.ekonomiskaenskildes personliga som

Skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

finns bestämmelser sekretess förI 4 kap. 1 § sekretesslagen det om
angående för inspek-uppgifter planläggning eller förberedelseannan

företa.tion, revision eller granskning myndighet har attannan som en
åsyftasSkattemyndigheten de myndigheter med bestäm-är en av som

taxeringsrevi-melsen och bl.a. kontrolluppgifter samlats in försom en
sion kan sekretesskyddas. Sekretessen gäller dock endast det kanom

syftet med granskningsverksamheten motverkas uppgiftenantas att om
rojs.

Enligt 4kap. 2 § gäller sekretess för uppgift hänför sig tillsom
pågående granskning för kontroll beträffande skatt eller avgift till sta-

eller kommuner det med hänsyn till syftet med kontrollenten m.m., om
synnerlig vikt uppgiften inte föruppenbaras den kontrol-är attav som

bådalen För dessa bestämmelser överförsgäller sekretessen iattavser.
de fall förekommerdet samarbete myndigheter.mellan Hos skatteför-
valtningen såledesgäller sekretessen för uppgifter finns hosäven som

skattemyndighet pågåendeexempelvis revisionen men som avser en
genomförs Tullverket.som av
5 kap.I l § sekretesslagen sekretess gäller för uppgiftattanges som

hänför sig till bl.a. förundersökning i brottmål åklagarmyndighets,och
polismyndighets, skattemyndighets, Tullverkets eller kustbevakningens
verksamhet i övrigt för förebygga, uppdaga, utreda eller beivraatt
brott. Sekretessen gäller det syftetkan med beslutade ellerantas attom

åtgärderförutsedda motverkas framtidaeller den verksamheten skadas
uppgiften röjs.om

Enligt 9 kap. § sekretesslagen1 gäller för uppgifter enskildasom
personliga förhållandeneller ekonomiska absolut sekretess i myndig-
hets verksamhet bestämmande skatt eller taxering iellersom avser av
övrigt fastställande underlag för bestämmande skatt. Absolut sek-av av

gäller i myndighets verksamhet förande ellerävenretess som avser av
register i skatteregisterlagen 1980:343 för uppgiftuttag ur som avses

har tillförts sådant register och hos kommun eller landsting förettsom
uppgift har lämnats dit i ärende förhandsbesked i skatte-ettsom om
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eller taxeringsfråga. Att sekretessen för uppgifter i skatteregister gäller
både frågai förande registret och detta, innebär detuttag attom av ur
inte endast hos skattemyndighetemaär och Riksskatteverket som en
uppgift omfattas sekretess, hos kronofogdemyndigheterävenutanav

har terminalåtkomst, sådock endast länge uppgiften finns kvar isom
registret. praktikenI innebär detta såsekretessen gäller längeatt upp-
giften endast tillgänglig via terminalbild.är kronofogde-Nären en
myndighet utdrag skatteregister,gör kommer uppgiften i stäl-ett ettur
let omfattas den sekretess gäller hos kronofogde-att av svagare som
myndigheter. Sekretessen inom skatteförvaltningen någrabryts, fåmed
undantag, helt frågai beslut varigenom skatt eller pensionsgrun-om
dande inkomst bestäms eller underlag för bestämmande skatt fast-av
ställs. Genom sådana beslut blir alltså uppgifterna offentliga. Undan-

gäller bl.a. beslut i ärenden förhandsbesked i taxerings-tagen ellerom
skattefråga. fårEn uppgift vidare hinder lämnas till enskild enligtutan
vad föreskrivs i lag förfarandet vid beskattning eller i lagsom om om
skatteregister.

Vidare gäller enligt 9 kap. 2 § sekretesslagen absolut sekretess även
för uppgifter enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden iom
särskilt ärende revision eller kontroll frågai skatt, tullom annan om
eller avgift, i ärende kompensation för återbetalningeller skattom av

i ärende anstånd med erläggandesamt skatt. Med undantag frånom av
förstnämnda ärenden gäller sekretessen inte beslut i ärendena.

Absolut sekretess gäller enligt 9 kap. §17 sekretesslagen föräven
uppgifter enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden iom re-
gister förs Riksskatteverket enligt lagen 1999:90 behand-som av om
ling personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsut-av
redningar eller behandlas med stöd den lagen. Sekre-som annars av

bryts dock bestämmelsertessen utlämnande i nämnda lag.av om

Skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet

Enligt 7 kap. 15 § sekretesslagen gäller sekretess för uppgifter om en-
skildas personliga förhållanden i verksamhet folkbokföringsom avser
eller liknande registrering befolkningen och, i den utsträck-annan av
ning regeringen föreskriver det, i verksamhet regi-annan som avser
strering betydande del befolkningen. Sekretessen gäller dockav en av
endast det särskild anledning kan den enskilde ellerom av antas att
någon honom närstående lider uppgiften röjs. Sekretess gällermen om

i ärendeäven fingerade personuppgifter, inte stårdet klartom attom
uppgiften kan röjas den enskilde eller någon honomutan närståendeatt
lider men.
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verksamhetExekutionsväsendets

ochenligt 4 kap. 1sekretessavsnitti dettaVad omovanangessom
beskattningsverk-skatteförvaltningensavseendesekretesslagen§§2

tillsammansdennakronofogdemyndighet närförgällersamhet, även en
genomförSkattemyndighetenochpolis-myndigheter,med andra t.ex.

kronofogde-hosuppgifterförgällerSekretessengranskningar. även
genomförspågående revisionermyndigheterna av ensomm.m.om

skattemyndighet.
inomsekretesssekretesslagen§enligt 5 kap. 1gällerVidare exe-

eller beivraförebyggatill intressetmed hänsynkutionsväsendet, att
begåttgäldenär harangår misstankeuppgiftförbrott, att enomsom

harbrottellerbrottsbalkeni 11 kap.brott annat sam-somavsessom
gällersekretessnäringsverksamhet. Dennaband med gäldenärens om

åtgärderförutseddaellermed beslutadesyftetkan mot-det attantas
uppgiften röjs.skadasframtida verksamhetendenverkas eller om

bl.a. kro-gäller hossekretesssekretesslagen35 §I 7 kap. attanges
uppgifterskuldsanering föri ärendenofogdemyndigheter ett om en-om

ellerenskildedenförhållanden, det kanpersonligaskilds attantasom
röjs.närstående uppgiftenliderhonom men om

itillsynsmyndigheteri egenskapkronofogdemyndighetemaFör av
uppgiftförsekretesslagenenligt kap. 19 §gäller sekretess 8konkurs

driftsförhållande, dendet kanaffärs- ochenskilds antas att somomom
inte utläm-gäller dockden röjs. Dettauppgiften lider skadarör om

1987:672.mån föreskrivs i konkurslagentill enskild i den detnande
målexekutionsväsendet i ellerinomHuvudregeln sekretessom

§ sekretess-angående exekutiv verksamhet enligt 9 kap. 19ärende är
personliga elleruppgifter enskildassekretess gäller förlagen att om

den enskilde ellerförhållanden det kanekonomiska endast antas attom
närstående betydandenågon lider avsevärd skada ellerhonom ommen

alltså för uppgifterskaderekvisituppgifterna röjs. raktEtt uppsätts att
måli eller ärende i denVissa uppgifterskall kunna sekretessbeläggas.

sekretess. gälleromfattas dock inte alls Detexekutiva verksamheten av
verkställigheten ochförpliktelse med den söktauppgifter om som avses

informationmålet innebär exempelvisbeslut i eller ärendet. Detta att
uppgifternågon kronofogdemyndighet,gäldenär hosäratt omom en

iexekutionstitel uppgifter sökandendennes skuld och samt om en-om
mål föregående verk-sekretessprövning. Iskilda skall lämnas ut utan

utsöknings-register enligtsamhet förande eller uttagsom avser av ur
sekretesslagenenligt lagrum iregisterlagen 1986:617 gäller samma

för uppgiftermotsvarande sekretess i den övriga verksamhetensom
uppgifter förpliktelser ochhar tillförts registret. innebärDet att omsom

mål tillförts finns i register intei eller ärenden har ochbeslut ettsom
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omfattas sekretess, medan övriga uppgifter inte skall lärrmasav ut utan
sekretessprövning. Sekretessen för uppgifter i utsökningsregister gäller
både i fråga förande registret och alltsådetta. Det inteäruttagom av ur
endast hos kronofogdemyndighetema och Riksskatteverket som en
uppgift omfattas sekretess enligt 9 kap. 19 § sekretesslagen,av utan

hos andraäven myndigheter skattemyndighetema hart.ex. ter-som- -
minalåtkomst, dock såendast länge uppgiften finns kvar i registret. I
praktiken innebär detta sekretessen sågäller länge uppgiften endastatt

tillgänglig viaär terminalbild. När exempelvis skattemyndigheten en
utdraggör utsökningsregistret, kommerett uppgiften i ställetur att om-

fattas den sekretess gäller för skattemyndigheten.av som

Tullverkets verksamhet

Vad i detta avsnitt sekretess enligt kap.4 1 ochsom anges ovan om
2 §§ sekretesslagen frågai skatteförvaltningens beskattningsverk-om
samhet, motsvarandeäger giltighet i frågaäven Tullverkets verk-om
samhet.

Vidare i 5 kap. §1 sekretesslagen sekretess gäller föranges att upp-
gift hänför sig till förundersökning i brottmål åklagarmyn-ochsom
dighets, polismyndighets, skattemyndighets, Tullverkets eller Kustbe-
vakningens verksamhet i övrigt för förebygga, uppdaga, utreda elleratt
beivra brott. Sekretessen gäller det kan syftet med beslut-antas attom
ade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksam-
heten skadas uppgiften röjs.om

Vad redovisas sekretess i skattemyndighetemas verk-som ovan om
samhet enligt 9 kap. 1 och 2 §§, gäller i tillämpliga delar Tull-även
verkets verksamhet, eftersom med skatt skall bl.a. tull.även Iavses
stället för absolut sekretess gäller dock uppgifter hos Tullverket fåratt
lämnas stårdet klart de kanut röjas den enskildeatt liderom utan att
skada eller men.

Enligt 9 kap. 17 § sekretesslagen gäller sekretess bl.a. i utredning
enligt bestämmelserna förundersökning i brottmål åklagar-iom samt
myndighets, polismyndighets, skattemyndighets, Statens kriminaltek-
niska laboratoriums, Tullverkets eller Kustbevakningens verksamhet i
övrigt för förebygga, uppdaga,att utreda eller beivra brott, det kanom

den enskilde eller någonantas att honom närstående lider men om upp-
giften röjs. frågaI anmälan eller från enskild gällerutsaga sekre-om en

i nämnda fall,tess det kan faraovan uppkommer förantas attom att
någon för våldutsätts eller allvarligtannat uppgiften röjs.men om
Enligt 9 kap. 18 § sekretesslagen gäller dock inte sekretess enligt 17 §
för vissa beslut, bl.a. åklagares beslut åtalväcka eller beslut i vissaatt
ärenden, frågai strafföreläggandet.ex. och förelägganden ord-om av
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falli de flestaenligt § upphörgäller 17 närningsbot. Sekretess som
åtal.med anledninguppgift lämnas till domstol av

personuppgiftslagenBehandling i strid med

i kap. 16 §i avsnitt finns 7redovisas dettavadUtöver ovansom
bestämmel-generell räckvidd, dvs.sekretesslagen bestämmelse meden

fråga myndigheters verksamheter. I lagrummetgäller i samtligaomsen
för personuppgift, det kannämligen sekretess gäller antasatt omanges

uppgiften behandlas i strid medutlämnande skulle medföra attatt ett
personuppgiftslagen.

uppgifter till myndigheter2.5.3 Utlämnande av

enligt sekretesslagen

uppgifter för vilkaMöjligheterna till andra myndigheter lämnaatt ut
såvittsekretess gäller regleras, intresse, i kap. och 14 kap.lärnu av

sådana fårsekretesslagen. Bestämmelser till vilka uppgifter lämnasom
ocksåfinns i de särskilda registerförfattningarna.ut

fårEnligt l kap. 2 och 3 §§ sekretesslagen uppgift för vilken sekre-
gäller inte röjas för enskild för myndighet i falleller andratess annan

i sekretesslagen eller uppgiftslämnandet reglerasän sär-som anges om
skilt i förordning.lag eller sekretess föreskrivs för skatteför-Den som
valtningen alltså förhål-enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen gäller iäven
lande till kronofogdemyndighetema uppgifter skall utbytas mellannär
myndigheterna. På motsvarande gäller sekretess inom exekutions-sätt

Ävenväsendet skattemyndigheter eller Tullverket. mel-även gentemot
lan olika verksamhetsgrenar inom rådermyndighet sekretesssamma

verksamhetsgrenama självständiga i förhållande till varandra.ärom
Som exempel kan beskattnings- och folkbokföringsverksam-nämnas
heten inom skatteförvaltningen. framhållasI sammanhanget bör detatt
i princip saknar betydelse vilken form uppgifterna har och dessaom
finns i allmänna handlingar eller ej. bådeSekretesslagen nämligenär

tystnadspliktslag och lag reglerar utlämnande allmännaen en som av
handlingar se kap.1 1 § sekretesslagen.

fråga förhållandeI sekretess i till utländsk myndighet eller mel-om
lanfolklig organisation finns särskilda bestämmelser i kap. tredjel 3 §
stycket sekretesslagen. Sekretessbelagd fåruppgift inte röjas änannat

utlärrmande sker i enlighet med särskild föreskrift därom i lag ellerom
förordning eller uppgiften i fall fåmotsvarande skulle lämnas tillutom
svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens pröv-

stårning klart, det förenligt med intressensvenska uppgiftenäratt att
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lämnas till den utländska myndigheten eller den mellanfolkliga orga-
nisationen.

I l kap. 5 § och 14 kap. sekretesslagen uppgifter i vissaattanges
fall kan lämnas hinder sekretess. Enligt kap.1 5 §ut utan sek-utgörav

inte hinder uppgift lämnasretess det nödvändigt förmot att äruten om
den utlämnande myndigheten skall kunnaatt fullgöra sin verksamhet.
Enligt 14 kap. 1 § sekretesslagen hindrar inte sekretess uppgifteratt

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

tillt.ex. Datainspektionen typisk uppgiftsskyldighetär det slagen av
åsyftas i lagrummet. Uppgiftsskyldigheten måste uttrycklig.som vara

Det inte tillräckligtär med allmänt hållna föreskrifter samarbeteom
mellan myndigheterna för bryta sekretessen.att

Ytterligare möjligheter lämna sekretessbelagda uppgifteratt tillut
andra myndigheter följer 14 kap. 2 § sekretesslagen. Det lagrummetav
innehåller förutsättningarna för uppgifter skall få lämnasatt i andraut
fall än i 14 kap. 1 Bland i lagrummets fjärdesom anges annat anges
stycke sekretess inte hindraratt uppgift angår misstankeatt som om
brott lämnas åklagamiyndighet,till polismyndighet eller annan myn-
dighet har ingripa brottet, fängelseatt föreskrivetmotsom är förom
brottet och detta kan föranleda påföljdantas böter. Vissaänannan upp-
gifter kan lämnas endast det för brottet inteut föreskrivetär lind-om
rigare straff fängelse i två år.än

Enligt 14 kap. 3 § första stycket sekretesslagen, den s.k. general-
klausulen, får vadutöver följer 14 kap. l och 2 §§ sekretess-som av
belagd uppgift lämnas till myndighet, det uppenbartär intressetattom

uppgiften lämnas har företrädeatt framförav det intresse sekre-som
skall skydda.tessen Generalklausulen inteär undantag. Om utläm-utan

nandet strider lag eller förordning fårmot uppgiften inte lämnas ut trots
förutsättningarna i förstaatt stycket uppfyllda.är Detsamma gäller om

utlämnande strider föreskrifter harmot meddelats med stödsom av
personuppgiftslagen.

Generalklausulen kan tillämplig frågai utlämnandevara om av
uppgifter från skattemyndighetemat.ex. till Tullverket i verksamhet
inom beskattnings- eller avgiftsområdet. Detsamma gäller i fråga om
samarbete mellan skattemyndigheter och kronofogdemyndigheter i de

verksamhet avseende indrivningsenares skatter och avgifter. för-Iav
arbetena till sekretesslagen framgår nämligen generalklausulenatt sär-
skilt för informationsutbyteutrymme detger fråganär är myndig-om
heter med sakliga behörighet med skilda lokalasamma kompetens-men
områden eller myndigheter har närbesläktade funktioner ochsom som
båda har rättslig befogenhet fordra in de utväxladeatt uppgifterna
prop. 1979/80:2, del A. 326. Att uppgifter inte får lämnas is. stridut
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specialför-idetdockförordning innebärlag ellerbl.a. attmot enom
fåruppgifter lämnasförutsättningarvilkaunderfattning närmare anges

såmyndigheter,och andraskattemyndighetexempelvis mellanut, en
uppfyllerinteåberopas utlämnandeförgeneralklausulen intekan som

förutsättningarna.angivnaspecialförfattningende i
bestämmel-redovisadeidetAvslutningsvis kan denämnas att ovan

hinder utlämnandefinnsfall det intei vilkaendast regleras motserna
alltsågrund sekretess. Detmyndigheteruppgifter till andra äravav
i lagannorlunda dock detnågon uppgiftsskyldighetfrågainte närom

sådan uppgiftsskyldighet,särskilt reglerasförfattningeller seom
emeller-sekretesslagen15 kap. 5 §§ sekretesslagen. I14 kap. 1 anges

skall lämnamyndighet,myndigheter, begärantid att upp-av annan
sekretessbestämmelserinte grundgifter hinder möter omavom

alltså enligtgång. följer detbehöriga Häraveller arbetets t.ex.att om
finns hinder föri § sekretesslagen integeneralklausulen 14 kap. 3 ut-

såmyndigheter, före-uppgifter till andralämnande sekretessbelagdaav
sådanaskyldighet för myndighet lämnaligger det i praktiken attenen

myndighet det.uppgifter till den begärsom

Arkivvård2.6 gallring hos statligaoch

myndigheter

såväl arkivinstitutioner för-Begreppet arkiv kan i dagligt tal avse som
varingsutrymmet beståndetför arkivhandlingar och själva hand-av
lingar. ocksåFortsättningsvis används här liksom för övrigt i arkiv--
lagstiftningen arkiv i den sistnämnda betydelsen.-termen

Den grundläggande teorin för arkivbildning i Sverige underhar
1900-talet varit den s.k. proveniensprincipen. principen innebärDen
enkelt uttryckt friståendearkiv uppfattas i sig och orub-att ett som en
bad enhet Sammanhörande med den verksamhet skapar arkivetsom
arkivbildaren. Proveniensprincipens tillämpning förutsätter att myn-
digheters hållsarkiv efter de har tillöverlämnatsäven attsamman en
arkivmyndighet för förvaring.

Riksarkivet arkivmyndighet för de myndigheterär har hela lan-som
det verksamhetsområde, för kommittéer, hovrätter och kammar-som

för universitet och högskolor.rätter För myndigheter lydersamt som
under försvarsdepartementet finns Krigsarkivet, vilket tidigare var en

myndighet sedan 1995 del Riksarkivet.utgöregen men som en av
Under Riksarkivet finns sju landsarkiv i Uppsala, Vadstena, Visby,-
Lund, Göteborg, Härnösand och Östersund arkivmyndigheterärsom-
för främst statliga myndigheter inom sina respektive verksamhetsom-
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råden. Landsarkivets uppgifter i Stockholms och Värmlands län full-
Stockholmsgörs stadsarkiv respektive Värmlandsarkiv.av

Riksarkivet och landsarkiven har till uppgift för statsför-att ansvara
valtningens arkivdepåer och tillsynutöva myndigheternasatt över ar-
kivbildning. De bestämmelser gäller för statliga arkiv finns främstsom
i arkivlagen 1990:782, arkivförordningen 1991:446, förordningen
1995:679 med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven isamt
föreskrifter från Riksarkivet.

2.6.1 Myndigheters arkivbildning

Allmänna handlingar är arkivhandlingar

Grunden för det offentliga arkivväsendet principenär alla medbor-att
har rätt del allmänna handlingar.attgare ta I 2 kap. §1 TF stadgasav

nämligen varje svensk medborgareatt till främjandet frittettav me-
ningsutbyte och allsidig upplysning skall ha delen rätt allmän-att ta av

handlingar handlingsoffentligheten.na En myndighets arkiv bildas
följaktligen främst de allmänna handlingarna frånav myndighetens
verksamhet. Det innebär handlingaratt allmännaär enligt 2 kap.som
TF, dvs. handlingar förvaras hos myndigheten ochsom inkomnaärsom
till eller upprättade denna, i princip skall arkiveras. För vissaav hand-
lingar minnesanteckningar, utkast och koncept gäller dock enligt- -2 kap. 9 § TF den omvända situationen, nämligen de blir allmänna iatt
tryckfrihetsförordningens mening först denär hand för arki-tas om
vering. Gemensamt för handlingarna i statligt arkiv alltsåett är de äratt
allmänna. Det saknar därvid betydelse handlingarna offentligaärom
eller de hemligaär med stöd sekretesslagen,om vilket också fram-av
går arkivlagens bestämmelser.av

Av arkivförordningen framgår allmänna handlingaratt i ett myn-
dighetsärende skall arkiveras ärendetnär har slutbehandlats. I samband
med detta skall myndigheten också i vilkenpröva omfattning vissa icke
allmänna handlingar minnesanteckningar, utkast och koncept skall- -hand förtas arkivering. För diarier,om journaler och andra register
eller förteckningar förs fortlöpande, gällersom varje infördatt an-
teckning skall arkiverad dennär Riksarkivetgörs.anses har möjlighet

meddelaatt föreskrifternärmare handlingnär skallom en anses vara
arkiverad.
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Elektronisk information oftautgör allmän handling

Enligt 2 kap. 3 § förståsTF med handling framställning i skrift elleren
bild upptagningar kan läsas, avlyssnas ellersamt sättannatsom
uppfattas endast med hjälp tekniskt hjälpmedel. Ett statligt arkiv kanav
alltså bestå handlingar i form såväl vanliga pappersdokumentav av

fotografier, filmer, ljudupptagningar och inte minst databäraresom av
elektronisk information magnetband, cd-rom och andra ADB-medier.
För sistnämnda handlingar gäller enligt tryckfrihetsförordningen den
specialbestämmelsen de allmänna handlingarutgör hosatt en myn-
dighet endast upptagningen den elektroniska informationen ärom - -
tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel myndighetensom
själv utnyttjar för överföring sådani form den kan läsas elleratt

uppfattas.sättannat
Även viss överföring tekniskt möjlig,är vissa formerutgörom en av

information ändå inte allmänna handlingar, nämligen myndighetenom
enligt lag eller förordning saknar befogenhet överföringen.göraatt
Detta innebär den elektroniska informationatt finns visssom en
databärare allmän handlingutgör såledesoch arkivhandling endast- -

myndigheten har rätt sammanställa informationen. Vissaom att upp-
giftssammanställningar kan förbjudna begränsningar i sök-vara genom

Åmöjligheter och alltså inte allmännautgör handlingar. andram.m.
sidan kan vissa sammanställningar allmänna handlingarutgöra trots att
de aldrig har gjorts, nämligen det tekniskt möjligtär tillåtetoch förom
myndigheten göra sammanställningama. Sådanaatt icke existerande
sammanställningar brukar kallas potentiella handlingar.

För elektronisk information gäller ytterligare specialregel. Omen
uppgifter i dataregister tillgängligat.ex. förett är flera myndigheter -exempel kan kronofogdemyndighetemasnämnassom terminalåtkomst
till skatteregistret uppgifterna inkomna till samtliga myndig-anses-
heter har sådan tillgång och uppgifterna följaktligensom utgör all-

handlingarmänna hos dessa myndigheter. Enligt huvudregeln skulle
därmed flera myndigheter arkivansvariga för uppgifter. Avvara samma
arkivlagens bestämmelser framgår dock sådanai fall skall handling-att

bilda arkiv endast hos myndigheterna, iarna första hand hos denen av
myndighet för huvuddelen upptagningen. Isom det nämndasvarar av
exemplet blir alltså kronofogdemyndighetema inte arkivbildare för de
uppgifter i skatteregistret de har tillgång till, åliggandedettasom utan
vilar någon myndigheterna inom skatteförvaltningen, dvs.av en
skattemyndighet eller Riksskatteverket. Riksarkivet får enligt arkivför-
ordningen meddela föreskrifter vilken myndighet skall bildaom som
arkiv i de fall då flera myndigheter för ungefär lika delarsvarar stora

upptagningen.av
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frågasekretesslagen iEn liknande bestämmelse finns i 15 kap. 13 §
registrera allmänna handlingar.skyldigheten för myndigheter attom

in iupptagning för automatisk databehandling försDär attanges om en
register tillgängligt för flera myndigheter för överföring iärett som

läsbar form i fallet kronofogdemyndig-det nämnda medsom ovan-
åtkomsthetemas till skatteregistret endast den myndighetär görsom-

såledesinföringen registreringsskyldig. Kronofogdemyndighetema är
terminalåtkomsteninte grund skyldiga registrera de allmännaattav

innehållethandlingar i skatteregistret.utgörssom av

Syftet med arkivbildningen

slåsI arkivlagen fast myndigheternas arkiv del det statligaäratt en av
kulturarvet. i lagen angivna syftetDet med arkivbildningen är att myn-

hållasdigheters arkiv skall bevaras, vårdas såordnade och de till-att
godoser del allmänna handlingar, behovet informa-rätten att ta av av
tion för rättsskipningen förvaltningenoch forskningens behov. Isamt
behovet information för rättsskipningen och förvaltningen inklu-av
deras syfte med arkivbildningen bör markeras särskilt. Förett som en
myndighet nämligen det arkivet grundläggande betydelse förär egna av
hela verksamheten det kan myndighetens min-sägas närmast utgöra-

alltsånesbank och beståndsdelnödvändig för myndighetenär atten-
skall kunna fullfölja sina uppgifter.

2.6.2 Arkivvården och arkivmyndighetemas
uppgifter

En myndighet arkivbildaren har själv för vården sittatt svara av
arkiv. Arkivmyndigheterna skall primärt endast ha tillsyn myndig-över
heternas arkiv, ocksåhar arkivmaterial frånrätt övertaattmen en
myndighet står under dess tillsyn, vilket innebär arkivmyndig-attsom
heten för materialet.även övertar Detta kan ske efter överens-ansvaret
kommelse, exempelvis myndighet har ADB-material ingenom en men
lämplig förvaringslokal, eller efter ensidigt beslut arkivmyndig-ett av
heten, grund arkivbildaren missköter arkivet.t.ex. Dessutomattav
skall arkivmyndighetema statliga myndighetsarkivöverta om en myn-
dighet upphör och dess verksamhet inte förs tillöver en annan myn-
dighet.

I den arkivbildande myndighetens vård ingår enligt arkivlagen
främst organisera såarkivet del allmännaatt rätten hand-att att ta av
lingar underlättas. Myndigheten skall arkivbeskriv-även upprätta en
ning och arkivförteckning, skydda arkivet förstörelse till-ochen mot
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arkivet handlingar inteavgränsa att utgrepp m.m., genom rensa som
skall arkiveras dvs. arbetsmaterial och inte allmännautgörannat som-
handlingar verkställa föreskriven gallring se gallring isamt mer om-

avsnitt. arkivvårdensInom område Riksarkivetnästa har enligt arkiv-
förordningen långtgående föreskriftsrätt.en

arkivlagenI finns bestämmelser arkivbildandeäven attom en myn-
dighet vid framställningen handlingar skall använda material ochav
metoder lämpliga med hänsyn tillär behovet arkivbeständighet.som av
Riksarkivet har i föreskrifter Riksarkivets föreskrifter och allmänna
råd, RA-FS 1991:1, ändrad RA-FS 1997:4 uttalat myndig-attgenom
heterna skall välja medium medel och metoder för Överföring och-
lagring information och databärare med beaktande hand-av attav-
lingarna skall kunna framställas, hanteras, förvaras vårdasoch ett
tillfredsställande Detta har tidigaresätt. gällt främst val bl.a.av pap-
perskvalitet, också såsom databärare för elektroniskannat,men avser
information magnetband, cd-rom m.m..

2.6.3 Gallring

Vad är gallring

Huvudregeln enligt arkivlagen myndighetersär arkiv skall bevaras.att I
lagen slås dock också fast allmänna handlingar får gallras. Medatt gall-
ring traditionellt vissa handlingar sinaattavses sorteras ut ur samman-
hang och sedan förstörs. När det gäller gallring ADB-material inne-av
bär detta normalt viss information raderas frånatt databäraren, dvs. det
fysiska underlaget. Det alltså inteär egentligen fråga data-attom
bäraren skall förstöras, den kan efter radering informationenutan iav
vissa fall återanvändas. Detta fallet medär magnetband. För andrat.ex.
databärare, exempelvis cd-rom, gäller informationen inteatt samma

kan raderas frånsätt underlaget och i de fallen måste alltså det fysiska
underlaget förstöras.

Det dock inteär nödvändigt den egentliga information finnsatt som
på ADB-medium verkligen förstörsett för det skall frågaatt vara om
gallring. Tvärtom kan visst material gallrasett den elek-attgenom
troniskt lagrade informationen överförs till pappersutskrift, varefteren

Ävenden raderas från ADB-mediet. alla uppgifter då fortfarandeom
kan tyckas finnas kvar så har ofta olika sökmöjligheter ellerpapper,
möjligheter göra sammanställningar eller kontrolleratt handlingarsav
autenticitet elektroniska signaturer gåttt.ex. förlorade, vilket med-- -
för materialet har gallrats.att Innebörden visst material haratt ettav
gallrats, alltsåär möjligheten få fram informationatt att materialetur
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på något har försämrats. Definitioner begreppet gallring finns isätt av
Riksarkivets föreskrifter rådoch allmänna framställning han-ochom
tering upptagningar för automatisk databehandling 1994:2.RA-FSav

fårVad fårgallras arkiv och när det görasettur

Den möjlighet genomföra gallring allmänna handlingar föl-att av som
jer arkivlagen inskränkt hänsyn vid gallringen skallär att tasav genom
till arkiven del kulturarvet. återståendeDet innebärutgöratt atten av
arkivmaterial efter gallring skall kunna tillgodose delrätten att ta av
allmänna handlingar, behovet information för rättsskipningen ochav
förvaltningen forskningens behov. Att gallring alls sker viktigtsamt är

såväl ekonomiska skäl integritetsskäl. När det gäller den eko-av som
nomiska aspekten det främst kostnaden för förvaring vårdär och av
materialet sig gällande. Från integritetssynpunktgör kan detsom vara
viktigt för enskilda känsligt material inte bevaras i onödan.attpersoner

Integritetsaspekten sig särskilt frågagällande igör elektronisktom
lagrad infonnation. En särskild bestämmelse finns i 12§ datalagen,

för flertalet dagens statliga personregister skall tillämpassom t.o.m.av
den 30 september 2001. Bestämmelsen innebär personuppgifteratt som
kan hänföras till den med uppgiften utgåskallsom avses ur person-
registret uppgiften inte längre behövsnär med hänsyn till ändamålet
med registret. Undantag fall dåi uppgiftengörs därefter skall be-även

grund bestämmelse i lag eller författning eller enligtvaras av annan
myndighetsbeslut har meddelats medett stöd författning.som av
Även i personuppgiftslagen finns det generella gallringsbestämmel-

Enligt dessa bestämmelser får personuppgifter inte bevaras underser.
längre tid vadän nödvändigt medär hänsyn till ändamålen medsom
behandlingen. Det finns dock undantag från denna regel, nämligenett

personuppgifter får bevaras under längre tidatt det behövs förom
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Dessutom kan un-
dantag från gallringsbestämmelsen i lag eller förordning.göras iannan
I personuppgiftslagen markeras dessutom tryckfrihetsförordningenatt
gäller före lagen lagen inte hindrar myndigheter arkiverarsamt att att
eller bevarar allmänna handlingar. innebärDet i fråga register hosom
statliga myndigheter gallringsbestämmelser saknas i denatt särskil-om
da registerlagstiftningen, så tillämpas bl.a. arkivlagens bestämmelser

gallringom m.m.
En statlig myndighet kan inte hand vad skallavgöraegen som

gallras dess arkiv. Tvärtom får allmänna handlingar hos myndig-ur
heten gallras endast i enlighet med särskilda gallringsföreskrifter i lag
eller förordning, föreskrifter eller beslut Riksarkivet eller gall-av
ringsföreskrifter har meddelats med stöd datalagen. Sistnämndasom av
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föreskrifter endast personregister i datalagens mening. Föravser per-
sonregister gäller den särskilda regeln Riksarkivet skall samrådaatt
med Datainspektionen innan gallringsföreskrifter eller beslut gall-om
ring sådant register meddelas.ettur

Oavsett gallringsbestämmelser finns i lag, förordning, föreskrif-om
eller i särskilda beslut omfattarter de regelmässigt såväl vilka hand-

lingar får gallras fårdet ellernär skall ske. För statligasom som per-
sonregister regleras i författning finns vanligen gallringsbestäm-som
melser i registerförfattningama. Dessa bestämmelser kompletteras dock
ofta föreskrifter från Riksarkivet. För statliga personregisterav som
förs med stöd tillstånd Datainspektionen finns ofta bestämmelserav av

gallring i tillståndsbesluten.om
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3 Register hos skatteförvaltningen,
exekutionsväsendet och Tullverket

Användningen automatisk databehandling har stadigt ökat inom allav
statlig verksamhet sedan 1970-talet ocksåoch därmed användningen av
personregister i den mening i datalagen 1973:289. Dettasom avses

innehållerkapitel redogörelse för gällande bestämmelser deen om
automatiserade register används inom skatteförvaltningens, exeku-som
tionsväsendets och Tullverkets Sådanaverksamheter. register kan grovt

tvådelas in i register inrättats efter beslut riksdagengrupper: som av
eller regeringen s.k. statsmaktsregister och register förs med stödsom

tillstånd enligt datalagen. Framställningen sikte samtliga detarav
register våraomfattas direktiv, tyngdpunkten ligger desom av men

författningsreglerade registren.större

3.1 Register i skatteförvaltningens beskatt-

ningsverksamhet

l Allmänt beskattningsverksamhetenom

Skatteförvaltningen består Riksskatteverket, chefsmyndighet,ärav som
tio regionala skattemyndigheter. Vid de regionalasamt myndigheterna

finns det avdelningar, enheter och skattekontor. Skatteförvaltningen an-
för frågor skatter, socialavgifter och pensionsgrundande in-svarar om

komst, folkbokföring, vissa brottsutredningar val och folkom-samt
röstningar. Grundläggande bestämmelser verksamheterna finns iom
förordningen 1990:1293 med instruktion för skatteförvaltningen.

Den del skatteförvaltningens verksamhet frågor skat-rörav som om
och avgifter, fastighetstaxering fastställandeter pensionsgrund-samt av

ande inkomst, kan med benämnas beskattningsverk-termen gemensam
samhet. Den verksamheten mycket komplex och innefattarär tillämp-
ning mycket antal lagar reglerar bl.a.ett skattskyldighetstortav som

förfarandet vid fastställande underlag församt och bestämmandeav
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följer summarisk be-betalning och avgifter. Nedanoch skatter enav
skrivning verksamheten.av

socialavgifter och källskattInkomstskatter, m.m.

framgårkommunalskattelagen 1928:370 fysiska ochAv att personer
dödsbon skall betala kommunal inkomstskatt för inkomst tjänst ochav

inkomstskattnäringsverksamhet. Enligt lagen 1947:576 statligom
jämteskall de vidare erlägga statlig inkomstskatt nämnda inkomster

inkomst kapital. Juridiska skall i den utsträckningav personer som
framgår sistnämnda lag betala statlig inkomstskatt för inkomstav av
näringsverksamhet. Förfarandet med bestämmande och betalning deav

nämnda skatterna sinhar grund i det underlag för beskattningennu som
självdeklarationer in de skattskyldiga kon-utgörs samtav som ges av

trolluppgifter andra, arbetsgivare, allmänna försäk-t.ex.som ges av
ringskassor och banker, enligt lagen 1990:325 självdeklarationerom
och kontrolluppgifter. Förfarandet hos skattemyndighetema vid fast-
ställande underlaget för iskatteuttag regleras taxeringslagenav
1990:324, medan bestämmelser förfarandet med bestämmande,om
betalning och redovisning skatterna finns i skattebetalningslagenav
1997:483. Utöver de nämnda skatterna tillämpas i principovan sam-

förfaringssätt skatter enligt bl.a. lagen 1997:323 statlig för-ma om
mögenhetsskatt och lagen 1984: 1052 statlig fastighetsskatt.om

Vid sidan de nämnda skatterna finns det antal andra skat-ett stortav
regleras i särskild lagstiftning. Som exempel kan skattter nämnassom

enligt lagen 1991:586 särskild inkomstskatt för utomlands bosattaom
lagen 1941:416 gåvoskatt.arvsskatt och För dessa skattersamt om

gäller särskilda förfaringssätt vid fastställandeäven underlag förav
bestämmande och skatterna.samt uttag av

Den arbetsgivare, och i vissa fall uppdragsgivare,är skall enligtsom
lagen 1981:691 socialavgifter erlägga arbetsgivaravgifter denom
ersättning för arbete betalas till anställda eller uppdragstagare.utsom
Arbetsgivare skyldigaär skatteavdrag för sinaäven anställdagöraatt

ersättningen betalas tillnär dem. Det innebär arbetsgivaren skallut att
redovisa de anställdas preliminära inkomstskatter och betala dessa
till skattemyndighetema. Sådant skatteavdrag vanligen med stödgörs

fastställda skattetabeller. Förfarandet för bestämmande, betalningav
och redovisning arbetsgivaravgiftema och skatteavdragen regleras iav
skattebetalningslagen. Arbetsgivare skall varje månad lämna skatte-en
deklaration till skattemyndighetema, vilken framgåskall denav sam-
manlagda ersättning för vilken arbetsgivaren skyldig skatte-är göraatt
avdrag eller betala arbetsgivaravgifter. I samband med skattedek-att en
laration skall arbetsgivaren betala de skatter och arbetsgivar-ges
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avgifter deklarationen. Redovisningen inbetalningarföljer avsom av
sker för varje arbetsgivare särskilt skattekonto.ettm.m. genom

beskattningsårEfter varje skattemyndigheterna avstämninggör en
gjordamellan de skattebeslut har fattats för arbetsgivare avseendesom

skatteavdrag och de skattskyldigas arbetstagarnas självdeklarationer
fårkontrolluppgifter.och Den enskilde arbetstagaren därefter skat-ett

återbetalningtebeslut kan innebära arbetsgivaren har betalatnärsom
för preliminärmycket skatt eller betalningskrav prelirninärskat-närett

Ävenlågtför beräknad. redovisningen arbetstagares skatterärten av
för varje särskilt skattekonto.görs ettnumera person

Mervärdesskatt och punktskatter m.m.

Den yrkesmässigt eller tjänster skatte-omsätter ärsom varor som
pliktiga enligt mervärdesskattelagen 1994:200 skyldig betalaär att
mervärdesskatt, till Skyldigheten betala inträ-staten. attmoms, moms
der normalt har levererats anspråkeller tjänsten har tagitsnär ivaran
och kan därför komma gälla i flera led, dvs. skyldigheten betalaatt att

vid försäljning visst föremål uppstår gång föremåletvarjeettmoms av
säljs yrkesmässigt. Beskattningsunderlaget sål-värdet denutgörs av av
da tillhandahållnaeller den tjänsten. Momsskyldigheten innebärvaran
emellertid inte endast skyldighet för näringsidkare betalaatten en

vid försäljning eller tjänster utgående skatt, ävenmoms utanav varor
få tillbaka den ingårrätt i ersättningen vid köpatten moms som av va-

eller tjänster i ingåendeverksamheten skatt.ror
Bestämmelser förfarandet vid bestämmande och betalningom av

finns i skattebetalningslagen. Den skyldig betalaärmoms attsom
skall normalt varje månad lämna de uppgifter behövs förmoms som

beskattningen i skattedeklaration, tillsammans med uppgifteren om ar-
betsgivaravgifter och gjorda skatteavdrag. I samband med skatte-att
deklarationen in skall den skattskyldige betala skillnaden mellanges
den utgående ingåendeoch skatten. ingåendeNär den skatten över-
stiger utgåendeden skall skattemyndigheterna i återbetalastället mel-
lanskillnaden.

För flertal produkter eller tjänster särskilda punktskatterett ellertas
avgifter bl.a. enligt lagen 1994:1563 tobaksskatt,ut, lagenom
1994:1564 alkoholskatt och lagen 1994:1776 skattom om ener-
gi. Sammantaget regleras punktskatter och prisregleringsav-uttag av
gifter i femtiotal olika lagar. I dessa lagar hurett skattenävenanges
beräknas. Som exempel kan lagennämnas tobaksskatt där detom anges

skatt cigaretter med viss beloppatt cigarett medtas ut ett samtper
viss detaljhandelspriset. Skattskyldig enligt denprocent lagenären av

NormerExekutionTullSkatt19-15885
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bl.a. den godkänd upplagshavare till följd yrkesmässigärsom som av
tillverkning, import eller lagring cigaretter.av

Förfarandet vid skatterna regleras i lagen 1984:151uttag omav
punktskatter och prisregleringsavgifter, dock gäller lagen inte de skat-

avgifter lagstiftningoch enligt bestämmelser i materiell skallter som
erläggas till Tullverket. Skatteredovisningen i särskilda deklara-görs

må-tioner normalt in till beskattningsmyndighetenskall varjesom ges
nad. Till skillnad vad gäller för inkomstskatter, socialavgiftermot som

frågoroch handläggs punktskatter centralt för helamoms m.m., om
landet vid det särskilda skattekontoret i Ludvika. Beskattningsmyn-
dighet alltså Skattemyndigheten i Gävle, till vilken kontoret hör.är

Revision och kontrollverksamhetannan

De allra flesta beskattningsbeslut fattas skattemyndig-m.m. som av
heterna grundar påsig helt de underlag för frånbeskattning insom ges
skattskyldiga och andra, dvs. självdeklarationer, skattedeklarationer
och kontrolluppgifter Myndigheterna någ-godtar underlagen utanm.m.

ändringar efter summarisk i vissa fall maskinell granskningra en - -
några egentliga kontrollinsatser. I de fall ändringar i under-utan görs

laget sker det ofta efter fel eller tveksamheter har upptäckts vidatt ma-
skinella eller manuella genomgångar deklarationer, varefterav nya un-
derlag kan fastställas efter kommunicering med de skattskyldiga utan
ytterligare insatser.

Skattemyndighetema företar dock regelmässigt djupgå-även mer
ende kontroller de underlag inkommer till skattemyndighetemaav som
och i vissa fall på grund underlag helt saknas. Enligt taxerings-attav
lagen får Skattemyndighetema förelägga den eller kanär antassom vara
skattskyldig lämna uppgifter eller visa handlingar behövsatt upp som
för kontroll uppgifter i beskattningsunderlaget riktiga. Ettatt ärav
sådant föreläggande får i vissa fall förenas med vite. Skattemyndig-
heterna kan besluta taxeringsrevisionäven för kontrolleraatt attom
deklarations- och uppgiftsskyldighet har fullgjorts riktigt ochannan
fullständigt för inhämta uppgifter betydelse för kontrollsamt att av av
någon den skattskyldige revideras.änannan som

Motsvarande bestämmelser i taxeringslagen revision ochsom om
andra kontrollåtgärder, finns i fråga och arbetsgivaravgifterom moms
respektive punktskatter i skattebetalningslagen respektive lagenm.m.,

punktskatter och prisregleringsavgifter.om
När skattemyndigheterna genomför revisioner eller andra kontroll-

åtgärder enligt bl.a. taxeringslagen, skattebetalningslagen lagensamt
punktskatter och prisregleringsavgifter, tillämpas bestämmelserna iom

lagen 1994:466 särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfaran-om
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får i reviderades lokalerEnligt den lagen revision företas dendet. även
revideradevissa dendennes medgivande och i fall även utan attutan

sådan fårrevision hand-revision skall ske. Vidhar underrättats attom
för granskning. handlingareftersökas och omhändertas Medlingar

tekniska upptagningar dataprogram.även t.ex.avses som

Fastighetstaxering

Fastighetstaxering särskild beskattningsverksamheten.delutgör en av
Målet för fastighetstaxeringen tillhandahålla infor-fastställa ochär att
mation taxeringsvärde för landets 3 miljoner fastigheter. Taxe-om ca.
ringsvärdet sedan underlag för fastighetsskatt,utgör uttag ettav men
taxeringsvärde fastställasskall för fastigheter skattebe-även ärsom
friade. Indelningen i taxeringsenheter, de taxeringsvärden för fastighe-

åsätts vid fastighetstaxeringen de egenskapsuppgifterter samtsom som
samlas in vid taxeringen många verksamhetsområden.används inom
Hänvisning till fastighetstaxeringsuppgifter finns bl.a. i folkbokförings-
lagen 1991:481. Uppgifterna används inom verksamhetsom-även
råden inte författningsreglerade. Huvudsakligen gäller detta vidärsom
fastighetsvärdering, kreditupplysning och kreditgivning, försäljning av
fastigheter, fysisk planering, framställning statistik.samt av

förutsättningEn för fastighets taxeringsvärde skall bli korrektatt en
den basinformation ligger till grund för taxeringsbeslutenär att som

förhållandenade verkliga fastigheterna. fastig-Allmänmotsvarar
hetstaxering därför år, fördelat såäger sättvartannat attrum men
lantbruksenheter år, småhussjätte sjätte år hyres-taxeras vart vart samt
husenheter år.sjätte För fastigheter vilka det har skettvartm.m.
väsentliga förändringar, tillbyggnad, sker dock årligenomtaxeringt.ex.
särskild fastighetstaxering. Sedan 1996 underlaget förutgörs taxe-
ringen fastighet taxeringsförslag fårfastighetsägarenettav en av som
från Skattemyndigheten och kommer taxeringsbeslutetutgöraattsom

fastighetsägaren inte någrahar invändningar.om

Brottsutredande verksamhet

Den juli1 1998 trädde lagen 1997:1024 skattemyndighetemasom
medverkan i brottsutredningar i kraft. Enligt den fårlagen skatte-
myndigheter medverka i förundersökning avseende brott enligt bl.a.
skattebrottslagen 1971 :69 bedriva viss spanings- och utrednings-samt
verksamhet. I normalfallet leds skattemyndighetemas arbete i för-en
undersökning åklagare, i fråga brott inte kan antasav en men om som
föranleda påföljd fårböter skattemyndighetema,än ävenannan utan
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åklagares begäran biträde, hand utreda brottslighet denom egen om
gärningen.misstänkte kan erkännaantas

omfattningVerksamhetens och behovet datorstödav

exemplifiera omfattningen skatteförvaltningens verksamhetFör att av
verksamhetsåretnågrakan uppgifter 1998. Skatte-nämnas som avser

året momsdeklarationermyndighetema hanterade det 3,8 miljoner och
7,3 miljoner självdeklarationer. Efter granskning ändrades 87 000
momsdeklarationer och 375 000 självdeklarationer. Antalet registre-

arbetsgivare utgången åretrade 289 000 vid och med uppgiftervar av
från dessa fattades 405 000 fastställelsebeslut avseende källskatt och
arbetsgivaravgifter. skatteutfallet,Det totala inklusive socialavgifter,
uppgick för 1998 till 975 miljarder kronor.

verksarnhetsbeskrivningen framgårAv skatteförvaltningensattovan
beskattningsverksamhet förutsätter det finns möjlighet samla inatt att
och behandla frånmängder uppgifter enskilda och företag, bl.a.stora
deklarationer och kontrolluppgifter. Dessutom behöver skattemyndig-

frånheterna uppgifter andra myndigheter, olika tillstånd ocht.ex. om
bidrag företag eller enskilda beviljats eller uppgifter dem.m. som som
lämnat för få sådan förmån.att en

hänsynMed till mängden uppgifter skattemyndigheterna häm-som
tillgångenin till datorer iär ärendehanteringen nödvändig förtar att en

snabb och effektiv handläggning skall uppnåskunna vidhållas.eller
Med hjälp automatisk databehandling kan skattemyndigheternaav ta

uppgifter via fasta uppkopplingar, modem eller diskett.emot t.ex.
Dessutom möjliggörs maskinella beslut. Registreringen uppgifter iav
datoriserade skatteregister medför grundläggande årligbeslutatt om

sådanataxering i fall där självdeklaration godtas avvikelse kanutanen
Ävenfattas direkt på automatiserad såsomandra beslut, beslutväg. om

pensionsgrundande inkomst och underlag för beräkning egenavgifterav
debiteringsbeslut, kan fattas maskinellt. Skatteförvaltningensamt har

således behov väl fungerande datorsystem och rutinerett stort för attav
klara den masshantering ärenden förekommer hos myndig-av som
heterna.

Det skattemyndighetemasär även uppgift till taxerings-att attse
ärenden och andra ärenden blir tillräckligt utredda. Arbetet innefattar
därför granskning och kontroll omfattande material. Förett attav
skattemyndigheterna skall klara de rationaliseringskrav ställssom
kontrollverksarnheten, datorsystemen därför till såhjälp itas stor ut-
sträckning möjligt för fåbl.a. urval kontrollvärda objekt.att ettsom av
Även i kontrollverksarnheten finns därför behov effektiva dator-av
lösningar.
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3.1.2 Skatteregister

Alltsedan början 1970-talet har förbättrat datorstöd hos skatte-ettav
myndighetema varit viktigt inslag i reformarbetet inom taxerings-ett
och uppbördsområdena. Riksdagen beslutade 1975 riktlinjer förom en
taxeringsorganisation i första instans, innebar bl.a. uppgifter iattsom
självdeklarationer och kontrolluppgifter skulle ADB-registreras. Enligt
principbeslutet skulle vidare centralt organisationsregister till stödett
för företagsbeskattningen byggas Detta register innehållaskulleupp.
alla juridiska driver rörelse och alla fysiskapersoner som personer som

någonhar anställd eller driver rörelse. årSamma beslutade riks-som
dagen riktlinjer för fortsatt utvecklingsarbete med det dator-ettom nya

för folkbokföring och beskattning.systemet Systemet skulle enligt be-
slutet bygga på blandad regional och central registerföring. Underen

delen 1970-talet ytterligare regerings- och riksdagsbesluttogssenare av
i syfte utveckla datorsystemet.att

Samtidigt datorsystemet utvecklades, diskuterades de inte-som
gritets- och sekretessfrågor övriga säkerhetsfrågor förknip-samt ärsom
pade med användning datorer inom skatteförvaltningen. Det fast-av
slogs fråndet integritetsskyddssynpunktatt angeläget register-attvar
föringen hos skatteförvaltningen klart skulle redovisas och iavgränsas
författning. Så långt möjligt borde regleringen ske i lagform prop.
1979/80:146 18. Den juli1 1980 sålundaträdde skatteregisterlagens.
1980:343 i kraft. Lagen kompletterades med skatteregisterförord-
ningen 1980:556 innehåller föreskrifter bl.a. utlämnandesom om av
uppgifter från registren till myndigheter utanför beskattningsområdet.

Tillämpningsområde och ändamål

Genom skatteregisterlagen regleras fortlöpandede register förssom
inom skatteförvaltningen med datorstöd. Skatteregisterlagen omfattar
inte sådan specialinriktad registerföring kan behövas för datorise-som
rade bearbetningar i samband med särskilda kontrollaktioner och inte
heller datoriserade register personorienterad information,utan som

vänds vid framställning statistik.an av
Skatteregisterlagen medger det inom skatteförvaltningenatt förs ett

centralt skatteregister för hela riket och regionalt skatteregister förett
varje region. Registren får föras endast för vissa i lagen preciserade
ändamål. Vid skatteregisterlagens tillkomst bestämdes dessa ändamål
utifrån registrens två huvudsakliga funktioner. Skatteregistren skulle

hjälpmedel vid inkomst-ett och förmögenhetstaxeringenvara vidsamt
bestämmande och uppbörd inkomst- och förmögenhetsskatt m.fl.av
skatter och avgifter. De skulle också underlätta planeringen, samord-
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inomningen och uppföljningen revisions- och kontrollverksamhetenav
beskattningsornrådet. vissai huvudsak hela Dessutom skulle basupp-

tillhandahållas, frågagifter främst i företag.m.m. om
förutsattes framtidenDet skatteregistren i skulle kommaatt att an-

ändamålför 146 26 Blandvändas andra 1979/80: och 42.prop.även s.
ansågs fådet naturligt kronofogdemyndighetema till-skulleannat att

gång måntill uppgifterna i skatteregistren i den skulle förde behövas
indrivningsverksamheten. sådan ändamåletutvidgningEn medav

dåskatteregistren skedde 1982, det bestämdes det centrala skatte-att
registret skulle användas för utredningar i kronofogdemyndig-även
hetemas exekutiva verksamhet. förarbetenaI till den lagändringen
prop. 1981/82:l60 7 uttalade departementschefen bl.a. in-atts.
drivningen skatter och avgifter hör mycket ihop direktamed dennäraav
beskattningsverksamheten och det i princip inte finns några bärandeatt
skäl sig kronofogdemyndighetema enkelt ochmotsättaatt att ettgenom
smidigt förfarande får tillgång till uppgifterna i skatteregistren för utred-
ningsändamål. registeråtkomstGenom detta skulle möjlighetsätten
skapas förenkla och förbättra kronofogdemyndigheternas rutiner vidatt
efterforskning gäldenäremas tillgångar.av

Ändamålskatalogen har därefter utökats ytterligare, dock i stort sett
det huvudsakliga användningsområdet för skatteregistren för-utan att

ändrats. Bland ändringar kan skatteregistrennärrmas attsenare numera
får användas vid gäldenärsutredningar enligt lagen 1993:891 in-om
drivning statliga fordringarav m.m.

Registeransvar

Enligt datalagen den registeransvarig förär verksamhet ettvars per-
sonregister förs, han eller hon förfogar registret. I skatteregis-överom
terlagen pekas inga myndigheter direkt registeransvariga. Där-ut som

det Riksskatteverket förfogaremot det centrala registretatt överanges
och skattemyndighetema förfogar detatt centrala såvittöver registret
gäller uppgifter hänför sig till regionen det regionalaöversamtsom re-
gistret för regionen.

Detta innebär Riksskatteverket registeransvarigt föratt är det cen-
trala skatteregistret i dess helhet, medan skattemyndighetema förvar
sig för registret frågai uppgifter hänför sig till regio-ansvarar om som

För det centrala registret alltsåär delat. Skattemyndighe-nen. ansvaret
registeransvarigaär förterna deäven regionala register förssom av

respektive myndighet, medan Riksskatteverket inte någothar formellt
för dessa register.ansvar
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innehållDet centrala skatteregistrets

Innehållet i skatteregister-det centrala skatteregistret regleras i 5-7 §§
innehålla,lagen. I 5 och 6 §§ vilka uppgifter registret skallanges som

medan innehålla.7 § reglerar de uppgifter registret därutöver fårsom
Innehållet preciserat i bestämmelserna, det alltid exaktär utan attmen

vilka uppgifter får såledesskall eller registreras. finnsDetanges som
möjlighet i administrativ föreskrivaordning mindre avvikelseratten

från lagens bestämmelser liksom föreskrifter inne-närmareatt ge om
hållet.

Obligatoriska uppgifter

I 5 § skatteregisterlagen räknas de uppgifter fysiskaavseende personer
alltid skall finnas i registret. Hit hör de vanliga identifika-somupp

tionsuppgiftema adress och vissa andrasamtom namn, personnummer
uppgifter, civilstånd och nationalitet. Personnummer för bl.a.t.ex.
make och hemmavarande ocksåbarn skall liksom uppgifteranges, om
pensionsförhållande, tillhörighet till svenska kyrkan registreringoch i
sjömansregistret Vidare finns uppgifter registrering enligtm.m. om
skattebetalningslagen och vilket den preliminära skattensättom
skall betalas. Uppgifterna skall föras för varje fysisk ärperson som
folkbokförd i Sverige för årunder 18 finns dock vissapersoner-
särbestämmelser och för fysisk det behövs för be-annan person om-
skattning i riket.

uppgifterDe skall införas för juridiska i 6 §som personer anges
skatteregisterlagen. principI de den uppgifter ärmotsvarar typ av som
obligatoriska för fysiska Vad registreras bl.a.ärpersoner. som upp-
gifter organisationsnummer, firma, adress, regi-säteom samtm.m.
strering enligt skattebetalningslagen.

Uppgifter får finnas i registretsom

I §7 skatteregisterlagen regleras i antal punkter vilka uppgifterett som
får införas i det centrala skatteregistret de obligatoriskautöver upp-
gifterna enligt 5 och 6 §§. Bestämmelsen möjliggör registrering flerav
och detaljerade och i vissa fall integritetskänsligamer mer upp-- -
gifter nödvändiga för beskattningenär och behövs försom attsom
skattemyndighetema skall kunna bedriva effektiv kontrollverksam-en
het.

Registret får innehålla vissa uppgifter ägandeförhållanden få-iom
mansbolag och andra liknande bolag, liksom uppgifter företags-om
ledare i dessa företag punkten 1. Registret får också innehålla andra
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sin näringsverksamhet. Detuppgifter näringsidkare har lämnatsom om
antalet anställda och deraskan sig uppgifterröra t.ex. person-om om

i näringsverksamheten punktenpunkten 10, omsättningennummer
uppgifter in-vissa uppgifter punkten 22 eller17, koncerner omom

gående utgående närings-och mervärdesskatt punkten 24. Förm.m.
får finnas uppgifter s.k. mervärdesskattegrupperidkare det även om

30.punkten
får innehållaRegistret vidare uppgifter lämnats i självdeklara-som

Fråntion och kontrolluppgifter 12. kronofogdemyn-punkterna 7 och
någon,digheten uppgifter fordranhämtas har registreratsattom en

indrivningsresultat skuldsaneringoch beslut konkurs, ellerom om om
får ocksålikvidation punkten 9. Det centrala skatteregistretm.m.

innehålla uppgifter bank- och postgironummer för näringsidkare,om
fastighetsinnehav, bosättningsland telefonnummer tilladress ochsamt
ombud punkterna 11, 13, 15, 21 och 23.m.m.

frånVissa uppgifter hämtas andra myndigheter till det centrala
skatteregistret, bl.a. frånuppgifter fordonsinnehav det bil-centralaom
registret punkten 19, styrelseledamöter och verkställande direktörom

från aktiebolagsregistret punkten utskänkningstillstånd25,m.m. om
från Alkoholinspektionen punkten 26, beslut arbetsmarknads-om om

åtgärderpolitiska från länsarbetsnämnder punkten 27, import ochom
från Tullverket punkten 28 försäkring kost-export samt motm.m. om

frånnader för sjuklön Riksförsäkringsverket punkten Uppgifterna29.
har betydelse dels för fram förhållandenkontrollvärda vid deatt ta
maskinella urvalskontrollema, dels för skattemyndighetema skallatt

fångakunna sådana företag bedriveräven verksamhetupp som men
aldrig lämnar uppgift detta till Skattemyndigheten, s.k.som om non-

filers. Sådana företag kan förekomma i andra myndigheters register i
anledning ansökan bidrag tillståndeller olika slag.av om av

Det centrala skatteregistret får vidare innehålla uppgifter skatte-om
åtgärdermyndigheters och beslut, bl.a. uppgifter avslutad revisionom

och besök eller Sammanträffande i anledning kontrollverk-annat av
samhet punkten 2. Uppgifter revisionsresultat i hög gradärom
integritetskänsliga och det kan ibland efter fortsatt utredning be-av
skattningsfrågan visa sig de inte korrekta. fårDärför endastatt var
vissa uppgifter revisionen registreras. sådanFör varje åtgärd fårom an-

tid, beskattningsperiod, skatteslag, myndighets beslutart, be-ges om
loppsmässiga ändringar skatt eller underlag för skatt med anledningav

åtgärden uppgift huruvida bokföringsskyldighet har full-samtav om
gjorts. Registret kan också innehålla uppgifter tid för och artom av
planerad pågåendeeller revision punkten 14 resultatsamtm.m. av
bruttovinstberäkning och skönsmässig beräkning punkten 18.annan
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Vidare får registret innehålla flertal uppgifter behövs förett som
bestämmande och redovisning skatt, innehav skattsedelt.ex.av av
punkten 3, maskinellt framställda förslag till beslut beskattningom
punkten 4, ansökan anståndoch beslut punkten 5, uppgifterom om

beslut beskattning med undantag för skälen för beslutet,om om upp-
gifter utmätning enligt skattebetalningslagen punkten 8, uppgifterom
för beräkning skattereduktion i vissa fall punkten 20 samtav upp-
gifter uppskovsbelopp vid andelsbyten andelsöverlåtelsereller in-om

koncerner punkterna 31 och får32. I registret finnasävenom upp-
gifter avgiftsskyldighet till registrerat trossamfund svenskaänannatom
kyrkan punkten 33.

Slutligen får det centrala skatteregistret innehålla administrativa och
tekniska uppgifter behövs för beskattningen punkten 6. Medsom
detta uppgifter i första hand hänför sig till myndigheternasavses som
verksamhet inteoch till den skattskyldige. En uppgift kan vara av
administrativ eller teknisk endast frånden integritetssynpunktnatur om
framstår väsentligen betydelse.utansom

De regionala skatteregistrens innehåll

De regionala registren får enligt ll § skatteregisterlagen innehålla vissa
uppgifter hänför sig till respektive myndighets region. Det ärsom upp-
gifter fysisk eller juridisk identitet, beskattningsår ellerom en persons

redovisningsperiod, ärendebeteckning eller ärendemening, be-annan
teckning på handling eller uppgift handling inte finns ien attom en
registret, uppgifter omprövning eller överklagande ärende hosom ettav
myndigheten, domstols beslut administrativa och tekniskasamt upp-
gifter.

Sedan 1995 får de regionala registren innehållaäven handlingar
kommit eller i ärendeupprättats hänför sig till regionen.som ett som

Grunden för det införandet inom skatteförvaltningenett systemvar av
med elektronisk ärendehantering. Regeringen anförde i motiven till lag-
ändringen det utnyttjande datorstödatt har blivit möjligtgenom attav
effektivisera delar ärendehanteringen och det finns skäl såattav att
långt möjligt till de rationaliseringsmöjligheterta dator-som vara som
tekniken erbjuder prop. 1994/95:93 21 ff.. Innebörden deatts. av re-
gionala registren fåskulle innehålla handlingar enligt regeringen attvar
den pappersbaserade ärendehanteringen skulle kunna medersättas
elektroniska dokument och akter. En elektronisk akt skall kunna inne-
hålla alla handlingarna i ärende. betyderDet de beslutett och andraatt
handlingar i elektroniskupprättas form skattemyndighetema, desom av
deklarationer lämnas in i elektronisk form till myndigheternasom samt
de inkomna pappersbaserade handlingar bildfångas, dvs. avbildassom
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elektroniskt, kan lagras i elektronisk akt. Det leder i sin tilltur atten
akterna och därmed de regionala registren innehållakan komma att- -
känsliga personuppgifter, särskilt bildfångst handlingar innebärsom av

alla uppgifter i handling registreras hur känslig uppgiftatt oavsetten en
I sina överväganden fann regeringen därför åtgärderär. det krävs föratt
tillgodose behovet skydd för enskildas personliga Så-integritet.att av

åtgärderdana vidtogs infördesdet särskilda begränsningarattgenom
terminalåtkomstför till de regionala registren begränsningar i till-samt

låtna sökbegrepp vid sökning i de elektroniska akterna se detmer om
nedan.

fåRätt frånuppgifter skatteregistrenatt

integritetshänsynAv innehållethar i skatteregistren såreglerats nog-
möjligt. frånDet har integritetsskyddssynpunkt dockgrant som ansetts

minst lika betydelse tillgångenreglera till uppgifterna.stor attvara av
Riskerna för uppgifterna blir tillgängliga inom alltför vid kretsatt en

såledeshar försökt eliminera.man
Bestämmelser tillgångenreglerar till uppgifterna finns i skatte-som

registerlagen och skatteregisterförordningen i sekretesslagensamt
1980:100. Det finns anledning skilja på uppgifterna skallatt om an-
vändas inom skatteområdet eller de skall utbytas mellan skatteom-om
rådet någotoch verksamhetsområde. I samband med skatteregis-annat
terlagens tillkomst anförde departementschefen bl.a. utgångspunktenatt

frågai utbyte uppgifter mellan myndigheter och Verksamhetsgre-om av
inom skatteområdet, bör utlämnande skall ske uppgifternanar attvara om

behövs för verksamheten prop. 1979/802146 26 f.. Detta bör alltsås.
gälla frågaiäven uppgiftsutbyte mellan skattemyndighetema ochom

Tullverket administrerar bl.a.t.ex. mervärdesskatt vid införsel. De-som
partementschefen uttalade vidare följande.

sålundaDet är enligt min mening naturligt i dettaäven avseende be-att
trakta skatteområdet enhet... De skattskyldiga ocksåtorde i all-som en
mänhet införståddaväl med utbyte information sker inomattvara ett av
skatteförvaltningen.

Den omständigheten verksamheten skatteområdetatt uppdeladär
på flera myndigheter och organisatoriska enheter alltsåbör inte lägga hin-
der i förvägen uppgiftsutbyte behövs förett verksamheten skallattsom
kunna bedrivas rationellt och effektivtett sätt.

Indrivningen skatter och avgifter hör också ihopnära med denav
direkta beskattningsverksamheten. Redan i dagsläget får kronofogdemyn-
digheterna mängd uppgifter från skattemyndighetema behövs fören som
indrivningsverksamheten. Det enligt minär mening naturligt krono-att
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fogdemyndighetema få tillgång uppgifterna i dei framtiden kan tilläven
månskatteregistren i i indrivningsverksamheten.den de behövsnya

skatteornrådetVad sedan gäller utbyte uppgifter i övrigt mellan ochav
verksamhetsområde utgångspunkten enskildabör Deannat vara en annan.

utgå frånmedborgarna bör normalt kunna uppgifter känslig naturatt av
för ocksålämnas viss verksamhet inte används för verksamhet.som annan

sådanauppgiftsutbyte mångaEtt i fall skulle kunna otill-upplevasav som
börligt. för hållningDetta talar bör inta restriktiv det gällernäratt man en

Åsådant uppgiftsutbyte. måsteandra sidan informa-beakta dels attman
tionsutbyte mellan myndigheter kan minska den enskildes uppgiftsläm-
nande och statsförvaltningens sådantkostnader, dels utbyte kan möj-att
liggöra angelägna kontroller. Vid intresseavvägning således mås-den som

tillåtaske bör inte uppgiftsutbyte dåi andra fall intressetänte man... av
utlämnande klart bedöms risken för otillbörligt integritets-väga över
intrång. Därvid måste ifrågavarandebeakta bl.a. hur denäraman pass
verksamhetsområdena ligger varandra, i vilken mån uppgifterna sek-är
retesskyddade hos den mottagande myndigheten det finns möj-samt om
lighet i förväg underrätta de enskilda uppgiftsutbytet.att om

Informationsflödet således friare inom skatteområdetär mellan detän
området och andra verksamhetsområden. återspeglarDetta sig framför
allt i den omfattning skattemyndigheter respektive kronofogde-som
myndigheter terminalåtkomsthar till uppgifter i skatteregistren.

Terminalåtkomst

Terminalåtkomst till det centrala skatteregistret

Utgångspunkten för regleringen terminalåtkomst till det centralaav
skatteregistret uppgifterna får finnasär tillgängliga via terminalatt en-
dast måni den behovet snabbt och fåenkelt tillgång till uppgift-attav

den risk frånväger integritetssynpunktäntyngre terminal-erna som
åtkomst medföra jfr 1979/801146 47. Terminalåtkomstanses prop. s.
till uppgifter i fårregistret enligt 10 § skatteregisterlagen i princip
medges endast för ändamålde för vilka registret dvs. förär avsett,
skattemyndighetemas beskattningsverksamhet och kronofogdemyndig-
hetemas exekutiva verksamhet.

Riksskatteverket har terminalåtkomst till det centrala skatteregistret
i dess helhet, medan vissa begränsningar gäller för skattemyndigheter
och kronofogdemyndigheter. Att märka Tullverketär saknar termi-att
nalåtkomst till skatteregistren den myndighetenäven bedrivertrots att
beskattningsverksamhet.
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terminalåtkomstregionala skattemyndigheterna till samtligaDe har
åtkoms-uppgifter finns i det centrala skatteregistret,typer av som men

sådanatill del begränsad till uppgifter hänför sig tillärten stor som
respektive region. För flertal uppgifter mindre integritetskänsligett av

samtliga uppgifter enligt 65 och §§ skatteregisterlagen med-natur - -
riksåtkomst. sådanadock Detsamma gäller uppgifter enligt § där7ges

terminalåtkomst.praktiska skäl talar för
För effektivisera kontrollverksamheten har skattemyndighetemaatt

fr.0.m. juli fåttden l 1997 i riksåt-avseende omfattandeett en mer
komst. Vid införoch revision har skattemyndighet termi-en en numera
nalåtkomst till uppgifter företags delägare bosatt iärettom som en an-

region den där det reviderade företaget beskattas. motiven tillän Inan
lagändringen uttalades revisorn inför revision företag har behovatt ettav

kunna granska bolagets delägare i syfteäven undersökaatt attav even-
tuella transaktioner mellan bolaget och dess delägare prop. 1996/97:1 16

60. Om delägarna bosatta i län där bolagetär har sittänett säteannats.
har revisorn inte terminalåtkomst till samtliga uppgifter bolagetsom
delägare. Genom terrninalåtkomstenutöka vid revisioner tillatt att om-
fatta delägareäven bosatt i län det där bolagetär beskattasänannatsom
kan arbetet med revisioner underlättas. Begränsningen åtkomsteni kan
utnyttjas näringsidkare har för avsikt missbruka Medattav systemet.som
hänsyn till skatteförvaltningens datorsystem har behörighetssystematt ett

utnyttjas på så åtkomstenbegränsarsätt till uppgifterna iattsom man
registret till endast de tjänstemän har behov uppgifterna, ansågsom av
regeringen något hinder från integritetssynpunkt inte kundeatt anses
föreligga tillåta revisorer terminalåtkomst till uppgiftermot att ävenatt

bolags delägare bosatt iär län.ett ettom annatsom
Kronofogdemyndighetema intehar terminalåtkomst till samtliga ty-

uppgifter finns i det centrala skatteregistret, åtkomstenper av som utan
begränsas till uppgifter i 5 och 6 §§ vissa uppgifter isamtsom avses
7 § skatteregisterlagen. då sådanaDet gäller uppgifter kronofogde-som
myndigheterna behöver för tidigt stadium kunna skaffa sigatt ett en
överblick gäldenärsöver ekonomiska intressen i olika bolag,en t.ex.
uppgifter ägarförhållande fåmansbolagi §7 1. Vidare gäller detom
uppgifter underlättar för kronofogdemyndigheten i övrigt in-som att
formera sig gäldenärens betalningsfömiåga, uppgifterom t.ex. som
länmas i självdeklaration punkten 7, uppgifter registreringom av
skattskyldighet, innehav skattsedel och preliminära skattebeslutav
punkterna 3 och 4 eller slutliga beslut skatt, dock inte skälen förom
beslutet punkten 8. Kronofogdemyndighetema har också tillgång till
uppgifter från kontrolluppgifter punkten 12, eftersom sådana upp-
gifter det viktigasteär underlaget för kronofogdemyndighetemas beslut

löneexekution. Slutligen har kronofogdemyndighetema tillgångom till
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olika uppgifteruppgifter fastighetsinnehav punkten 13 vissasamtom
ingående utgåendeoch punktenmervärdesskatt 24.om m.m.

terminalåtkomstKronofogdemyndighetema har till uppgifterendast
Åtkomsten fårbegränsad krets denendaströrsom en personer. avse

registrerad gäldenär hos kronofogdemyndighet ellerärsom som en
make till någongäldenären eller sambeskattas med gälde-annan som

likaså någon fåmansbolag någondelägare i i vilketnären, är ettsom av
också frågadessa delägare. I uppgifter i 5ärpersoner om som avses

och 6 §§ 7 § punkterna och skatteregisterlagen3 4 har samtligasamt
kronofogdemyndigheter terminalåtkomst. övriga uppgifterFör är ter-
minalåtkomsten begränsad till kronofogdemyndigheten i regionden där

mål registrerat åtgärder.för exekutivaärett
behörigaAtt myndigheter U-land får terminalåt-E hai ett annat

komst till uppgifter framgårmervärdesskatt rådets förordningom av
EEG 218/92.nr

Terminalåtkomst till de regionala skatteregistren

Som innehåller de regionalanämnts skatteregistren handlingar iovan
elektroniska akter, vilka kan innehålla känsliga personuppgifter av
olika slag. motivenI till regleringen dessa akter prop. 1994/95:93av s.
30 ff. anförde regeringen åtkomsten till de regionala registrenatt
måste begränsas för tillgodose behovet skydd för de registreradesatt av
integritet. Regeringen ansåg åtkomsten till de elektroniska aktemaatt
bör de möjligheter till åtkomst gäller för handlingarnamotsvara isom

pappersbaserad akt. För de regionala skatteregistren gäller därfören att
terminalåtkomsten såuppdelad åtkomstär till handlingarsätt iatt ett
ärende, dvs. de elektroniska aktema, i första hand förbehållen detär
skattekontor handlägger ärendet. Dock kan skatte-ävensom ett annat

fåkontor terminalåtkomst till uppgifterna, det behövs för hand-om
läggningen ärende hos det kontoret. Riksskatteverketett och skatte-av
myndigheten i regionen med undantag för respektive lokalt skatte--
kontor har inte terminalåtkomst till de elektroniska aktema, välmen-
till övriga uppgifter i regionalt skatteregister. Kronofogdemyndig-ett
hetema saknar helt terminalåtkomst till de regionala skatteregistren.

Till skillnad från vad frågagäller i det centrala skatte-som om
registret begränsas åtkomsten till de regionala skatteregistren attgenom
endast vissa sökbegrepp får användas uppgifter skallnär framtas ur
registren. Tillåtna sökbegrepp är organisationsnummer,personnummer,

firma, ärendebeteckning, taxeringsår, beskattningsår, inkomstår,namn,
redovisningsperiod, handläggande enhet, datum uppgift isamt om var
handläggningen ärendet befinner sig. För de elektroniska aktema gäller

striktare begränsningar.ännu Regeringen anförde i motiven till bestäm-
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melsen sökbegrepp sökmöjlighetema i de elektroniska aktemaattom
såintegritetsskäl bör utformas rutinerna i principatt motsvararav

handläggningen pappersbaserade akter och upptagning i el-att enav en
fåektronisk akt därför inte skall användas för maskinellt söka efteratt

viss uppgift i upptagningen 1994/95:93 32 f.. Regeringenprop.en s.
ansåg således fåranvändaren inte söka fri i aktema ävenatt text om

tillåtnadetta skulle tekniskt möjligt. den anledningen deAv ärvara
försökbegreppen sökning i elektroniska akter begränsade till ärendebe-

teckning och beteckning handling.

påUtlämnande terminalåtkomstuppgifter sätt änannatav genom

Innehållet i skatteregistren omfattas vad allmän handlingutgörav som
enligt 2 kap. TF. Allmänhetens del uppgifter i skattere-rätt att ta av
gistren kan därför inskränkas endast särskild lag och för sär-genom
skilda ändamål. Genom sekretesslagens bestämmelser inskränks också

del uppgifter i skatteregistren.rätten Sekretessen gälleratt ta motav
enskilda, också förhållandei till andra myndigheter eller tillmen annan
självständig Verksamhetsgren inom myndigheten 1 kap. 2 och 3 §§
sekretesslagen.

Enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen gäller sekretess i myndighets verk-
samhet, bestämmande skatt eller taxering ellersom avser av som avser
i övrigt fastställande underlag för bestämmande skatt, för uppgiftav av

enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Motsvarandeom
sekretess gäller i myndighets verksamhet förande ellersom avser av

register i skatteregisterlagen föruttag uppgift harur som avses som
tillförts sådant register. Skattesekretessen i 9 kap. 1 § sekretesslagen är

såvittabsolut gäller uppgifterna i skatteregistren. Sekretessen gäller
alltså stårdetäven klart uppgifterna kan lämnas nå-attom ut utan att

lider det.gon men av
Sekretessen för uppgifterna i skatteregistren kan dock brytas under

vissa förutsättningar. Uppgifter kan nämligen lämnas med stödut av
såväl I kap. 5 § 14 kap. 1-3 §§ sekretesslagen se detta isom mer om
avsnitt 2.5.3. 16Av § skatteregisterlagen framgår dessutom den ab-att
soluta sekretessen inte gäller för vissa uppgifter i skatteregistren. Om
det inte särskild anledning kan den registrerade någonellerav antas att
honom närstående lider uppgiften fårröjs, från skatteregistermen om
lämnas vissa uppgifter fysiska och juridiskaut Det delsärom personer.
grundläggande identifieringsuppgifter, dels uppgifter vilket sättom
preliminär skatt skall betalas, slag näringsverksamhet, beslutav om
konkurs eller likvidation uppgift registrering skyldighetsamt attom av
inbetala innehållen preliminär A-skatt eller arbetsgivaravgift.
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skatteområdetUppgiftslämnande till myndigheter inom

Möjligheterna uppgifter från skatteregistrenlämna mellan skatte-att ut
myndighetema principen enligt sek-goda. Den allmänna 15 kap. 5 §är
retesslagen skattemyndighet skall uppgifter tilllämnaär att annanen en
skattemyndighet begär det. finns dessutom bestämmelserDetsom om
utlämnande i lagstiftning, taxeringslagen, innebärt.ex. attannan som

råderdet mellan skattemyndighetema i princip fritt utbyteett av upp-
gifter. Som exempel kan 16enligt 3 kap. § taxeringslagennämnas äratt
myndigheter skyldiga tillhandahållabegäran skattemyndighetatt av
uppgifter förfogarde och skattemyndigheten förbehöveröversom som
taxering. gäller föremålDetta dock inte uppgifter för s.k.är ut-som
rikessekretess enligt kap.2 sekretesslagen. Enligt 3 kap. 17 § taxerings-
lagen skall uppgifter i självdeklarationer ioch andra handlingar som

för granskning eller omhändertagits vid taxeringskontroll el-upprättats
ler lämnats till ledning för taxering enligt lagen självdeklarationom
och kontrolluppgifter, begäran lämnas till bl.a. skattemyndighetut

det behövs för kontrollverksamheten. Motsvarande bestämmelserom
finns i bl.a. skattebetalningslagen. Bestämmelserna innebär en upp-
giftsskyldighet i den mening i 14 kap. § sekretesslagen.1som avses

månI den utbytet information skatteornrådetinom inte kan skeav
med stöd uttryckliga bestämmelser kan information utbytas inomav
skatteornrådet med stöd generalklausulen i 14 kap. 3§ sekretess-av
lagen. Enligt förarbetena till bestämmelsen den nämligen tillämpligär

frågabl.a. det utbyte informationnär är mellan myndigheter medom av
sakliga behörighet med skilda lokala kompetensområdensamma men

eller mellan myndigheter har närbesläktade funktioner ochsom som
båda har rättslig befogenhet direkt fordra de utväxladeatt upp-
gifterna prop. l979/80:2 326 f..s.

Uppgiftslämnande till myndigheter utanför skatteområdet

Liksom i fråga utbyte uppgifter mellan skattemyndigheter före-om av
kommer författningsreglerad skyldighet för skattemyndighetema att
lämna uppgifter från skatteregistren till myndigheter utanförut skatte-
området. Vissa fåruppgifter lämnas medium för automatisk data-ut
behandling till mindre antal namngivna myndigheter med stödett av
15 § skatteregisterlagen och 4 § skatteregisterförordningen. Ytterligare
sådan föreskriven uppgiftsskyldighet i 14 kap. §1 sekretess-som avses
lagen finns i bl.a. 22 § taxeringsförordningen 1990:1236 och i §17
skattebrottslagen.

Genom bestämmelsen i 14 kap. 2 § sekretesslagen har skattemyn-
dighet bl.a. möjlighet lämna uppgifter angår misstanke brottatt som om
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åklagare, polis myndighet ingripatill eller har att motannan som
dåbrottet, i fall uppgiftsskyldigheten författnings-även än ärannat

Vidare får omprövningreglerad. uppgifter lämnas det behövs förut om
åtgärder före-beslut eller den skattemyndighet där uppgifternaav av

kommer.
Generalklausulen i 14 kap. 3 § första stycket sekretesslagen är

subsidiär i förhållande frågatill och 2 §§. tillämpas därför i1 Den om
utlärrmande inte särskilt författningsreglerat. Uppgifterna kanärsom
lämnas såvälskattemyndighetema initiativ efterut egetav som en

frånbegäran den mottagande myndigheten. Förutsättningen för utläm-
nandet det uppenbart intresset uppgiften lämnas harär äratt att attav
företräde framför det intresse sekretessen skall skydda. Vid in-som
tresseavvägningen bör särskilt beaktas ifrågavarandehur de verk-nära
samhetsområdena ligger varandra månoch i vilken uppgifterna sek-är
retesskyddade hos den mottagande myndigheten. Generalklausulen till-
lämpas bl.a. frågadet frånlämna uppgifternär skatte-är att ut ettom
register till kronofogdemyndighetema, måni den de inte har terminal-
åtkomst till registret. finns iDet och för sig inget hinder utbytetmot att

uppgifter med stöd generalklausulen sker rutinmässigt. Tanken ärav av
dock rutinmässigt uppgiftsutbyte i regel skall författningsreg-att vara
lerat.

Generalklausulen gäller inte måni den utlämnandet strider lagmot
eller förordning eller, såvitt angår uppgift i personregister enligt data-
lagen, föreskrift har meddelats med stöd datalagen. Bestämmel-som av

måste därför träda tillbaka för skatteregisterlagens särskilda reglersen
i vilken form fåruppgifter lämnas från skatteregistren. Enligtom ut

15 § skatteregisterlagen får uppgifter i skatteregister lämnas ut
medium för automatisk databehandling till andra myndigheter och i

syfte beskattning endastän det följerannat lag eller förordningom av
eller regeringen har medgivit Sådanadet. särskilda bestämmelserom
finns i skatteregisterförordningen och gäller fåtalendast mottagandeett
myndigheter, bl.a. kronofogdemyndighetema. Andra myndigheter har
alltså inte möjlighet få uppgifterna utlämnade på medium föratt auto-
matisk databehandling. Ett särskilt undantag dock vissa myndig-utgör
heter inom EU. I 17 § skatteregisterlagen upplyses därför detattom av
rådets förordning EEG 218/92 framgår uppgifter rörandeattnr mer-
värdesskatt får lämnas på medium för automatisk databehandling tillut

behörig myndighet i EU-land.etten annat
Bestämmelserna i 14 kap. sekretesslagen gäller inte alla uppgifter

förekommer i skatteverksarnheten. Uppgifter enskildassom om person-
liga och ekonomiska förhållanden skattemyndighet erhållit enligtsom
avtal med främmande omfattas enligt 9 kap. 3 § sekretesslagenstat inte

14 kap. 1-3 §§ lag.av samma
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enskildaUppgiftslämnande till

uppgifter ivissabestämmelserfinns16 skatteregisterlagenI § attom
absoluta sekretessenfår enskilda denlämnas tillskatteregistren trotsut

särskildintedock detkrävsenligt kap. § sekretesslagen. Det9 l att av
närståendenågoneller honomden registreradeanledning kan antas att

fåruppgifter lämnasröjs.uppgifterna Delider utsomperson men om
firma,identifikationsuppgifter ellervanligaär personnum-namnsom

regi-uppgifterorganisationsnummer adresseller samt m.m., ommer
denuppgifter vilketenligt skattebetalningslagen ochstrering sättom

får uppgifter lämnaspreliminära skall betalas. Dessutomskatten ut om
konkurslikvidation ellernäringsverksamhet eller beslutslag omav om

innehållenregistrering skyldighet betalauppgifter attsamt pre-om av
intearbetsgivaravgift. Enskilda harliminär A-skatt skatteavdrag eller

uppgifterna medium för automatisk databehandling.delrätt att ta av
fårArbetsgivare uppdragsgivare enligt § skatteregister-eller 17

uppgifterlagen, medium för automatisk databehandling, delta av
arbetstagares eller uppdragstagares och personnummer,om en namn
preliminär skall betala uppgifter tillslag skatt samtav som personen

ledning för beräkning för betalning preliminär skatt.skatteavdragav av

Registerutd rag

registeransvarigDen för personregister enligt data-10 §är ärettsom
innehålletlagen skyldig begäran enskild iunderrätta denneatt av om

ingårpersonuppgifter i personregistret och innefattarsom som upp-
lysning honom, s.k. registerutdrag. Den bestämmelsen tillämpligärom

frågai register förs med stöd skatteregisterlagen ochäven om som av
såväl Riksskatteverket skattemyndighetema därför skyldigaär attsom
lämna registerutdrag till den begär det.ut som

I samband med det i skatteregisterlagen infördes särskilda be-att
stämmelser hanteringen handlingar uppgifteroch förekom-om av som

i de regionala skatteregistren led i den elektroniska ärende-ettmer som
hanteringen hos skattemyndighetema, dvs. de elektroniska aktema,
fann regeringen anledning införa särskild frå-bestämmelse iävenatt en

registerutdrag. I 18 § skatteregisterlagen i registerut-attga om anges
drag enligt 10 § datalagen behöver i fråga regionalt registerettom upp-
gift i handling har in enskild eller den registeran-gettssom av en som
svarige har expedierat till den registrerade inte med. uppgiftenOmtas
finns i ärende rörande den har begärt utdraget, skall det dockett som
framgå utdraget uppgiften inte finns med. I motiven till bestäm-attav
melsen anförde regeringen följande 1994/95:93prop. 33 f..s.
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Skriftliga handlingar enskilda till Skattemyndighetensänt kommersom
med den föreslagna ordningen finnas i de elektroniskt akterna lagradeatt

bilder. Uppgifterna i dessa handlingar inte sökbarasom är och skatte-
myndigheten kan därför inte söka fram alla handlingar där uppgift om

utdragenenskilda finns. Vidare skulle bli mycket omfattande måstedeom
innehålla kopior samtliga bildfångade handlingar. Eftersom denav en-
skilde oftast själv har skrivit den aktuella det enligtär regeringenstexten
mening tillräckligt det utdragen framgår aktuella handlingarom attav
lagras i form bilder hos skatteförvaltningen. Undantaget bör omfattaav
också handlingar i de regionala registren myndighetens före-upptarsom
lägganden, beslut, i den mån handlingarna redan har expedierats tillm.m.
den registrerade. Registerutdraget bör emellertid sådana uppgif-uppta---

möjliggör för denter enskilde identifierasom de handlingaratt regi-som
bildfångststrerats eller Skattemyndighetengenom ochupprättatsom som

expedierats till honom.

Gallringsbestämmelser

I 19 och 20 §§ skatteregisterlagen finns bestämmelser gallringom av
uppgifter i skatteregistren. Bestämmelserna omfattandeär svårtill-och
gängliga, bl.a. på grund olika gallringstideratt gäller for olikaav slag

uppgifter olika bestämmelserav samt att gäller för uppgifter i det cen-
trala respektive de regionala skatteregistren.

Gallring uppgifter deti centrala skatteregistretav

Den kortaste gallringsfristen för uppgifter i det centrala skatteregistret,
två år efter det uppgifterna registrerades,att gäller för uppgifter från
centrala bilregistret tillstånd enligt yrkestrafiklagen 1998:490om och
lagen 1998:492 biluthyrning uppgifter frånom Alkoholinspek-samt
tionen, Tullverket, Riksförsäkringsverket och länsarbetsnämnder, dock
med undantag för sådana uppgifter behövs för tillämpningensom av
3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen uppgifter behövssom
för fastställande viss import undantagenär frånav om skatteplikt.

Uppgifter revision får bevaras under högstom tio år efter utgången
det år under vilket revisionenav avslutades, vilket den längstaär fast-

ställda gallringstiden för uppgifter i det centrala registret. Regeringen
får dock meddela föreskrifter förlängd bevarandetid.om

För antalett uppgifterstort finns det inte någon fastställd gallrings-
frist. Det gäller basuppgifter enligt 5 och 6 §§ skatteregisterlagen omfysiska och juridiska identitet-personers adress,personnummer nanm,
civilstånd och folkbokföringsförhållanden respektive organisations-

firma, adress,nummer, hemortskommun,namn, och juridisksäte form
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ochskattebetalningslagen sär-enligtregistreringuppgiftersamt omm
bestämdsaknasVidareredovisningsnummer.ochregistrerings-skilt

registreringskatteregisterlagen5 §uppgifter enligtgallringsfrist för om
berättigadpensionsförmån ärslagsjömansregistret,i personsom enav

skall betalas.skattenpreliminäradenvilkettill sättsamt
§ 3enligt 7uppgifterockså försaknasgallringsfristFastställd

skattbetalaskyldighetregistreringskatteregisterlagen att m.m.avom
återkallelse F-beslutuppgifterdock förUndantag görs avomom

Även beteckningoch 3223, 31enligt 7 §uppgifterförskattsedel. om
andels-ellerandelsbyteviduppskovsbeloppersättningsbostad samt

gallringsfrist. Detsammabestämdsaknasöverlåtelser koncernerinom
likställsochmakeföruppgiftergäller person sompersonnummerom

beskattning,beslutuppgifterbeskattning,make vidmed upp-omom
självdeklaration,förenkladtaxering grundashuruvidagifter upp-om

uppburit sjöinkomstskattskyldig harför vilka dagar samtgifter enom
utgående mervärdesskatt.ingående ochuppgifter om

uppgifterdvs.skatteregistret,centralauppgifter i detövrigaFör som
gallringsfristertioårsfristen för vilkatvå- ellerelleromfattasinte av

kalenderårutgångenår deteftergallras sjude skallsaknas, gäller att av
fallerkategoridennagick Underbeskattningsperiodenunder vilket ut.

Iskatteregisterlagen.i §uppgifter 7således deflertalet som angesav
fårsjuårig gallringsfristomfattasfråga uppgifter rege-enavsomom

bevarandetid.förlängdföreskriftermeddelaemellertidringen om

de regionala skatteregistrenGallring uppgifter iav

frågaigallringsbestämmelserskatteregistren finnsregionalaFör de om
Förelektroniskt i elektroniska akter.uppgifter i handlingar lagrassom

andraDeklarationer ocholika tidsfrister.sådana gällerhandlingar tre
beskattning ellertill ledning förhandlingar har lämnats upprättatssom

gallras sjuskattekontroll skallmyndighet föreller tagits handom av en
aktie-sådanabeskattningsårets utgång. handlingarår Omefter avser

Övrigaår.gallringstiden tioekonomisk förening dockbolag eller är
beskatt-elektroniskt upprättadeelektroniska akter,handlingar i t.ex.

beskattningsårets utgång.årtolv efterningsbeslut, skall gallras
elektroniskagallring uppgifter itill bestämmelsenI motiven om av

vis-tolvåriga gallringsfrist gäller föranför regeringen denakter att som
regionaltuppgifter ibeträffande övrigahandlingar bör gälla även ettsa

1994/95:93till de elektroniska aktema prop.register knutnaär s.som
uppgiftervissaff.. uttalande regeringen torde innebära34 Detta attav

innehållafår skatteregis-regionalt skatteregister enligt 11 §ettsom
tolvvid sidan handlingar i elektroniska akter, skall gallrasterlagen, av

beskattningsårets utgång. uppgifter hänfö-år efter torde kunnaDe som
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till denna kategori uppgifterär ärendebeteckning,ras ärendemeningom
och ärendesamband, uppgifter beteckning handling i före-om samt
kommande fall uppgift handling inte finns iatt registret,om en upp-
gifter ärendet har elleratt omprövats överklagats,om uppgifter om
domstols beslut administrativa och tekniskasamt uppgifter behövssom
för handläggningen ärende.ettav

För övriga uppgifter enligt l §l skatteregisterlagen får finnas isom
regionala skatteregister, inte ingår i elektronisk akt, finnsmen som en
inga gallringsbestämmelser. Det gäller uppgifter fysisk eller juri-om
disk identitet uppgifter taxeringsår,persons samt beskattningsår,om
inkomstår och redovisningsperiod.

såvälFör handlingar i elektroniska akter andra uppgifter isom
regionala skatteregister gäller dessutom regeringen eller denatt myn-
dighet regeringen bestämmer får meddela föreskriftersom undantagom
från bestämmelserna gallring i skatteregisterlagen. I skatteregister-om
förordningen finns föreskrivet undantag från gallringsbestämmelsema i
fråga elektroniska handlingarom aktiebolag eller ekono-som avser
miska föreningar har i vissa angivna län.taxeratssom

1.3 Taxeringsuppgiftsregistret
I samband med den förenklade självdeklarationenatt infördes vid 1987
års taxering inrättades taxeringsuppgiftsregisterett enligt 42§ taxe-
ringsförordningen 1957:513. Anledningen den förenklade dek-attvar
larationen inte innehöll något egentligt underlag, eftersom den skatt-
skyldige endast med kryss i markeraderutor kontrolluppgiftemaatt
från arbetsgivaren korrekta. De uppgifter behövdesvar under-som som
lag skulle i stället finnas hos de lokala skattemyndighetema i ett taxe-
ringsuppgiftsregister skattskyldigaöver på grundvaltaxeratssom av enförenklad deklaration.

Fr.o.m. taxeringsåret 1991 infördes taxeringsförfarande,ett nytt var-vid innehållet i skattelängdema vilka helt har slopats för-numera- -ändrades på så sätt resultat skattemyndighetemasatt omprövningarav
och beslut taxeringsåtgärder efter domstolsom dom inte längre fram-
gick. Sådana uppgifter skulle i stället framgå taxeringsuppgiftsre-av
gistret, kom användas vid bl.a.attsom omräkningar till följd änd-av
rade taxerings- eller debiteringsbeslut.

I 16 § taxeringsförordningen 1990:1236 föreskrivs skattemyn-att
dighetema för varje taxeringsår skall upprätta taxeringsuppgifts-ett
register. Ett sådant register skall innehålla identifikationsuppgifter som

ellernanm, organisationsnummer,personnummer uppgifter från kon-
trolluppgifter avseende inkomst tjänst, inkomst kapital ochav avgiftav
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in-i varjeoch avdragintäkteruppgifterpensionsförsäkring,för om
inkomstskatt,och kommunaltill statligvid taxeringkomstslag upp-

ingåendeutgående ochuppgifterallmänna avdraggifter samt omom
självdeklaration. Isärskildredovisas idennamervärdesskatt när re-

be-uppgifteroch tekniskaadministrativafinnasgistret skall även som
Även beskattninguppgifter beslutför beskattningen.hövs somom om

innehållafår be-Registretfattat skall registreras.myndigheten har även
skattskyldigaskattemyndigheter, defattats andraslut avseromavsom

regionen.folkbokförda i kommun inomär ensom
fårtaxeringsuppgiftsregisteruppgifter skall finnas i ävenDe ettsom

Någonockså dubbel-för skatteregister, vilketföras inom görs.ramen
uppgifternanämndaprincip dedock inte. Ilagring förekommer är ovan

Vissa uppgifter,sammanhållna avskilt register.i tekniskt t.ex.ett namn
Uppgifter iskatteregistret.delarlagras dock i andraoch adress, tax-av

uppgifterhärigenom bevaras degallras inte ocheringsuppgiftsregistren
gamla skattelängdema.uppgifterna i demotsvararsom

Fastighetstaxeringsregister1

folkbokföringsmyndig-1967:497 vissa register hosI kungörelsen om
länsstyrelsenskattskyldigahet fastigheter ochöver att mag-angavs

fastighetsband.fastigheterna i länetnetband skulle föra register över
databehandlingSådana automatiskregister förs med hjälpnumera av-

länsvisfastighetstaxeringsförordningen 1993:1199enligt 6 kap. 8 §-
fastighetstaxe-respektive region regionalaskattemyndigheten iav

ringsregister.
1997-02-föreskrifterDatainspektionen har efter anmälan meddelat

fastighetstaxeringsregistren.42--65-97 för regionala Av26, dnr de
framgår fastig-föreskrifter registren skall underlag fördessa utgöraatt

hetstaxering användas för aktualisera och kompletterasamt att upp-
Fastighetstaxerings-gifter fastigheter i andra myndigheters register.om

får innehålla fastig-registren uppgifter fastighetsidentiteter dvs.om -
uppgifterhetsbeteckning, församling, kommun och valdistrikt om-

sälja-taxeringsenhet, lagfartsuppgifter, köpare ochslag ägare,t.ex.av
fastigheten. Regist-tekniska uppgifter och värdeuppgiftersamtre, om

får innehålla bildfångadeärendehanteringssystem, ochutgör ävenren
infastighetsdeklarationer handlingarhandlingar och andra säntssomav

enskilda.av
frånUppgifterna i registren kommer flera uppgiftslämnare, som

centralbyrån,fastighetsregistermyndighet, Statistiska Lantmäteriverket,
byggnadsnämnder, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar och fastighets-

själva. uppgifter lämnas bl.a. ändringar i fastighets-Deägarna ärsom
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indelning, lagfartsuppgifter, bygglov, domar avseende fastighetstaxe-
ring fastighetsdeklarationer. Uppgifter i registren lämnassamt även ut
till flera myndigheter, bl.a. Riksförsäkringsverket får uppgiftersom om
fastighet, och bostadsyta.ägare

DatainspektionensAv föreskrifter framgår årsbundnade regist-att
skall bevaras åri tolv efter utgången aktuellt taxeringsår. Beva-ren av

randetiden har i anmälan till inspektionen motiverats med att upp-
gifterna kan behövas vid överklagande beslut i såvälärendenav om
fastighetstaxering inkomsttaxering.som

l Punktskatteregistret

Datainspektionen meddelade den 6 juli 1983 dnr 527-83 tillstånd för
Riksskatteverket föra punktskatteregister,att skulle användasett som
för diarieföring, bokföring, skatteadrninistration, revision, betalnings-
kontroll och skattekontroll. Den 23 1993 dnr 9701-93/866 be-mars
slutade Datainspektionen efter ansökan från Riksskatteverket ut-om
vidgning tillståndet för punktskatteregistret. Detta skedde i sambandav
med för punktskatteverksamhetenatt övergick frånansvaret Riksskatte-
verkets beskattningsavdelning i Ludvika till Skattemyndigheten i Kop-
parbergs län, Skattemyndigheten i Gävle, vilken myndighetnumera är
registeransvarig. Rent faktiskt hanteras beskattningsarbetet Särskil-av
da skattekontoret i Ludvika. Registret kom efter överflyttningen från
Riksskatteverket benämnas Besluts-, Redovisnings-att och Informa-
tionssystem för det Särskilda skattekontoret BRIS.

BRIS används för diarieföring och handläggning ärenden gäl-av
lande punktskatter återbetalningarvissasamt energiskatter ochav mer-
värdesskatt. De skatteslag hanteras i BRIS dels allaär EU-har-som
moniserade skatter alkoholskatt, tobaksskatt, skatt olja, gasol,som

och bensin angåendemetan alkohol, tobak och rnineraloljor; ävense
avsnitt 3.1.6 många övriga skatteslag,samt svavelskatt,t.ex.som
reklamskatt, roulettskatt och artistskatt.

Registret innehåller flertal identifikationsuppgifter,ett som person-
eller organisationsnummer uppgifternummer juridisk verk-m.m., om

samhetsform och redovisningsperioder antal uppgifter tek-samt ett av
nisk eller administrativ karaktär. Vissa uppgifterna hämtas frånav
det centrala skatteregistret.

Terminalåtkomst till registret har i huvudsak begränsats till Skatte-
myndighetema i Gävle, Stockholm, Göteborg och Malmö. De sist-tre
nämnda skattemyndigheterna genomför uppdrag Skattemyndig-av
heten i Gävle punktskatterevision. Någon revisionsverksamhet före-
kommer inte Särskilda Ävenskattekontoret i Ludvika. Riksskatte-
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beträffande determinalåtkomst, endastTullverket harverket och men
mineralolja.tobak ochalkohol,skatternaEG-harrnoniserade

beroendevarierari registretför uppgifterGallringsfristema upp-
basuppgifterGrundläggandekaraktär.giftemas samt upp-personerom

dåårutgången detårfyra efterskall gallrasdeklarationergifter avom
år då dekla-respektive detskattskyldighetföravregistreradespersonen

karaktäradministrativuppgifterrationsperioden gick Förut. av mer
gallringsfrister.gäller kortare

energiskatteregistretochAlkohol-, tobaks-3.1.6

SEED-register

Europeiskamed ijanuari 1994 gickSverigesamband med den 1I att
in-medlem i EU,samarbetsområdet och blevEESekonomiska senare

område där EU:sEttlångtgående anpassning till EG-rätten.leddes en
alkohol,frågan punktskattertill samordning är ärsträvan stor om

flertalrådets 92/12/EEG jämtemineraloljor. direktivtobak och I ett-
området. artikelbeskattningsförfarandet Idirektiv reglerasandra -

elek-skall införai varje medlemsstat15 myndigheternaatt ena anges
innehålla godkända upplags-skall registertronisk databas översom

godkända skatteupplag. Dettade lokalerhavare över ärsamt somsom
register ifrån uppfyllt bestämmelserhar Sverigekrav EU omgenom

alkoholskatt1994:1564lagen 1994:1563 tobaksskatt, lagen omom
energi.lagen 1994:1776 skattsamt om

alkoholskatt 6 kap.36 lagen tobaksskatt, 36 § lagenI § samtom om
beskattningsmyndighetenenergi§ lagen skattll attom anges -

medi LudvikaSkattemyndigheten i Gävle Särskilda skattekontoret -
registerhjälp automatisk databehandling skall föra över personerav

eller registreradehar godkänts upplagshavare ärsom varu-som som
Uppgifterna enligt degodkända skatteupplag.över tremottagare samt

for thelagarna har inordnats i register System Ex-ett gemensamt
Ändamålet till-of med registretchange Excise Data, SEED. är att

handahålla behörig myndighet i Sverige ellerskattskyldiga och ett
sådant sådanuppgifter godkännande och registreringEU-landannat om

finns motsvarande register.I övriga EU-ländernämntssom ovan.
innehållaRegistret skall uppgifter bl.a. den registrerades namn,om

registreringsnummer registreringsnummeroch adress, skatteupplagens
fårregistreradeoch adress vilken kategori densamt taav varor som

får fåreller lagras skatteupplaget. Uppgifterna hämtasemot som
från andra register förs hos beskattningsmyndigheten. Dessutomsom
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skall registret innehålla motsvarande uppgifter har inhämtats frånsom
EU-land.ett annat

Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, får medge
enskilda och myndigheter inom landet fåratt ha terrninalåtkomst till

registret. Enligt förordningen 1994:1614 alkoholskatt, förord-om
ningen 1994:1613 tobaksskatt förordningen 1994:1784samtom om
skatt på fårenergi Riksskatteverket Skattemyndighetema i Gävle,samt
Stockholm, Göteborg och Malmö ha terrninalåtkomst till registret.
Även Tullverket får sådanha åtkomst till registret. I lagen tobaks-om
skatt, lagen alkoholskatt lagen skatt på energi vidaresamtom om anges

uppgifter i registret får lämnasatt medium för automatisk data-ut
behandling till behörig myndighet i EU-land.etten annat

Uppgifter i registret upplagshavare, registreradeom varumottagare
och godkända skatteupplag skall gallras sju år efter utgången detav
kalenderår då upplagshavaren eller registrerades.varumottagaren

Early Warning System EWS

I anslutning till SEED-registren förbereds regelverk för kontrollett av
sprit ochtransporter cigaretter mellan medlemsstaterna.av Kontroll-

Early Warningsystemet System, EWS baseras på förslag frånett en
högnivågrupp inom EU har kartlagt svagheter beträffande de har-som
moniserade punktskattema. Tanken med ledsagardoku-ärsystemet att

skall skickas frånment avsändaren produkterna till behörigav en myn-
dighet i avsändarens hemland. Efter riskanalys skall dokumenten sedan
skickas vidare till behörig myndighet i mottagarlandet,en elek-t.ex.
tronisk Riksskatteverketväg. behörigär myndighet för denna verksam-
het i Sverige.

I förordningen 1994:1613 tobaksskatt och i förordningenom
1994:1614 alkoholskatt behandlingenom att uppgifternaanges av
skall kunna ske på automatiserad ochväg uppgifterna skall lämnasatt

till Tullverketut till beskattningsmyndigheten,samt i praktiken det sär-
skilda skattekontoret i Ludvika, eftersom skatteförvaltningen och Tull-
verket har delat kontrollansvarett punktskatteområdet.

Införandet EWS det förstaärav vägsteget planeratmot ett ge-
kontrollsystem påmensamt punktskatteornrådet inom EU. Högnivå-

har föreslagit ettdet skall införasgruppen att datoriserat kontrollsystem
skall omfatta samtliga harmoniseradesom punktskatter, dvs. punkt-

skatter på alkohol, tobak och mineraloljor. Tanken med det datorisera-
de kontrollsystemet är samtliga förflyttningaratt skall kunnaav varor
kontrolleras elektroniskt avsändandeatt upplagshavare,genom innan

lämnartransporten upplaget, skall lämna information detta till detom
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datoriserade kontrollsystemet. går bådeInformationen därefter till mot-
och berörda myndigheter.tagaren

tillståndsregister3.1.7 Projektregister och andra

m.m.

Inom skatteförvaltningen förs antal personregister inte för-ärett som
fattningsreglerade, för vilka Datainspektionen har särskilt till-utan gett
stånd. Sedan personuppgiftslagen trädde i kraft den 24 oktober 1998
behandlas personuppgifter enligt den lagen. ändamålDe för vilkaäven
behandling utförs med stöd personuppgiftslagen uteslu-är nästanav
tande skatteförvaltningens verksamhet med revision och kont-annan
roll. Nedan följer genomgång några de viktigare registren fören av av
vilka Datainspektionen har meddelat tillstånd.

Projektregister

Datainspektionen har meddelat flera tillstånd för skattemyndighetema
eller Riksskatteverket föra tillfälliga personregister, s.k. projekt-att
register. De har främst för urval föranvänts revision eller kon-annan
troll. I vissa fall tillståndenhar medgivit sambearbetning med det cen-
trala skatteregistret. Det ojämförligt projektregistret kallasstörsta KI-
projektet och bakgrunden till det Riksskatteverket årär 1996 för-att
delade del tilldelade medel avseende kontrollverksamhetextraen av - -
till fyra riksprojekt där flertal skattemyndigheter skulle involve-ett vara
rade i kontrollarbetet. Efter ansökan meddelade Datainspektionen beslut
1996-09-13, dnr 3267-96 Riksskatteverket tillstånd föra personregist-att

KI-projektet, ändamålmed framställaret underlag för bedömningatt av
skattekontroll skall företas beträffande och underentre-om entreprenörer

har anlitatsprenörer för arbete gäller Arlandabanan, Mälar-som som
Öresundsförbindelsen.banan, Svealandsbanan och Tillståndet har senare

utökats och omfattar svenska företagsäven medverkan i arbete mednu
byggandet Gardemoens flygplats och Rikshospitalet i Oslo Datain-av
spektionens beslut 1998-02-06, dnr Tillståndet172-98. tidsbegränsatär
och gäller enligt sin ordalydelse till utgången år 2003.av

Insamling uppgifter till KI-projektet sköts Riksskatteverket,av av
förelägger de inblandade företagen komma insom med kontroll-att

uppgifter avseende bl.a. utbetalningar gjorts till underentreprenö-som
utfört arbeten i något riksprojekten. Dessa skall irer som sinav tur

komma in med uppgifter sina underleverantörer Insamlingenom osv.
sker kontinuerligt efter hand projekten fortgår. Härutöver inhämtassom

antal uppgifter från detett stort centrala skatteregistret, identifika-t.ex.
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tionsuppgifter, uppgifter redovisningsperioder, uppgifter kon-om om
kurs och förekomst i kronofogdemyndighetemas register, deklarerade
uppgifter kontrolluppgifter för anställda. De uppgifter inhäm-samt som

från företagen maskinellt relevantaavstäms uppgifter i skatte-tas mot
registret. Resultatet sådan bearbetning kan sedan kombinerasav en
med andra bearbetningar.

Av Datainspektionens tillstånd framgår datamedier inne-näratt som
håller personuppgifter byts eller inte längre skall användas skallut - -
uppgifterna raderas så de inte återskapas.kan Alternativt skall data-att
mediema förstöras.

Gåvoskatteregister

Skattemyndighetema enligt lagen 1941:416är arvsskatt gåvo-ochom
skatt beskattningsmyndigheter, och har i denna egenskap bl.a. tillatt se

skattskyldiga lämnar gåvodeklarationatt fastställa och uppbärasamt att
gåvoskatt. Som hjälpmedel i detta arbete förett samtliga skattemyndig-
heter gåvoskatteregister med tillstånd från Datainspektionen slutligt
beslut 1994-03-14, dnr 3276--3299-92.

Gåvoskatteregistren har till ändamål hjälpmedel vidutgöra hand-att
läggningen gåvodeklarationsärenden och s.k. anmälningsärenden,av
dvs. hanteringen till skattemyndighetema inkomna uppgifter för-av om
hållanden eventuellt kan föranleda skyldighet gåvodekla-som att avge
ration. Registren får innehålla uppgifter gåvogivaresbl.a. gåvo-ochom

identitet, tidpunkt för gåvantagares dess värde. Genom Datain-samt
spektionens beslut den 25 oktober 1996 dnr 3499--3522-96 får nu-

vissaäven uppgifter inhämtas från fastighetstaxeringsregist-mera som
överlåtelser i form gåva och s.k. släktköpren registrerasom i gå-av- -

voskatteregistren. Förutom vissa identitetsuppgifter det sigrör om
uppgifter fång, eventuell köpeskillingtyp och taxeringsvärde.om av

Personuppgifter i deklarationsärenden skall gallras efter år.12 I
anmälningsärenden skall personuppgifter gallras efter viss tid, frånt.ex.
det deklaration kom in.att För uppgifter hämtatsen från fastig-som
hetstaxeringsregistren gäller den specialbestämmelsen uppgifteratt om
förvärv inte gåvoskattepliktigaär skall gallrassom omedelbart dettanär
förhållande har konstaterats.

Användande automatisk databehandling vid taxeringsrevisionav

I samband med allmän Översyn bestämmelsernaen mer av taxe-om
ringsrevision ansågs det nödvändigt införa bestämmelseratt till-som
låter allt material skattskyldigatt har sin verksamhetsom en om grans-
kas Skattemyndigheten, dvs. sådanaävenav upptagningar medium
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för automatisk idatabehandling personregister datalagensär me-som
möj-ning 1987/88:65. Lagstiftningen skattemyndighetemaprop. gav

lighet skattskyldiges personregister med hjälpplats granska denatt
ansågsdennes tekniska utrustning. problem de bearbet-Ett attav vara

ningar utför revideradesgranskaren i den register inte enligt data-som
lagen innebär granskaren myndigheteller den han arbetar dvs.att
Skattemyndigheten blir registeransvarig. inteGranskaren därmedär
heller vidare bunden villkor den registeransvarigesutan av som avser
användning registret.av

För säkerställa förskyddet den personliga integriteten vid be-att
arbetningar sådanai samband med revisioner infördes därför lagen
1987:1231 automatisk databehandling vid taxeringsrevision,om m.m.

komplement till bestämmelserna i datalagen. den lagenIettsom gavs
Datainspektionen möjlighet meddela föreskrifter bl.a. vilkaatt om per-
sonuppgifter får tillgängliga, utlämnande ochgörassom om annan an-
vändning personuppgift bevarande och gallringsamtav om av person-
uppgifter.

I och med införandet personuppgiftslagen förändrades situatio-av
Definitionen personuppgiftsansvarig skiljer frånsig nämligennen. av

datalagens definition registeransvarig. Enligt personuppgiftslagenav
tillkommer den eller tillsammans med andra be-ansvaret som ensam

ändamålet med och förstämmer medlen behandlingen av personupp-
gifter. Vid revision det Skattemyndighetenär bestämmer ända-en som
målet med den aktuella behandlingen, och det därför myndighetenär

blir personuppgiftsansvarig. Det innebär myndigheten direktsom att
åläggs de skyldigheter enligt personuppgiftslagen åliggersom en per-
sonuppgiftsansvarig. Regeringen fann därför det inte längre fannsatt
något direkt behov särskild reglering ADB-revisionerav en av m.m.
prop. 1998/99:34 68. Lagen automatisk databehandling vids. om
taxeringsrevision, upphörde också gälla vid utgångenattm.m. av mars

Äldre1999. bestämmelser får dock tillämpas behandlingar på-som
börjades före den tidpunkten.

3.1.8 Register i brottsbekämpande verksamhet

Vid sidan de register förs för skatteförvaltningens fiskala verk-av som
samhet finns också register används i brottsbekämpande verksam-som
het skattemyndighetema bedriver med stöd lagen 1997:1024som av

skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar. Bestämmelserom
dessa register finns i lagen 1999:90 behandlingom om av personupp-

gifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar, träd-som
de i kraft den l april 1999. Enligt den lagen skattemyndighetemages
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behandla personuppgifter vid b1.a. förundersökningar.rätt Lagenatt ger
skattemyndighetema föraäven underrättelseregister förrätt att att ge

underlag för beslut särskilda undersökningar avseende allvarligom
brottslig verksamhet och för tillgångenunderlätta till allmännaatt
uppgifter med anknytning till underrättelseverksamhet.

Register i skatteförvaltningens folk-3.2

bokföringsverksamhet

I avsnitt 3.1.1 redogör kortfattat för skatteförvaltningens organisato-
riska indelning och för dess ansvarsområden. Under förvaltningens an-

faller frågorb1.a. folkbokföring.svar om
Folkbokföringen i Sverige långhar under tid skötts kyrkanav ge-

förandet kyrkoböcker och husförhörslängder. Under 1900-taletnom av
har uppgiften dock successivt förts till skatteförvaltningen. Förstöver
delades mellan Svenska kyrkan och skatteförvaltningen påansvaret upp
så kyrkobokföringensätt den löpande folkbokföringenatt sköttes av
pastorsexpeditionema medan de lokala skattemyndighetema ansvarade
för mantalsskrivningen. Sedan den juli1 1991 ligger för folk-ansvaret
bokföringen helt skatteförvaltningen. Då fördes den löpande folk-
bokföringen från pastorsexpeditionemaöver till de lokala skattekonto-
ren.

3.2.1 Allmänt folkbokföringsverksamhetenom

Målet för folkbokföringen för olika samhällsfunktionerär tillhanda-att
hålla fullständig och korrekt basinformation. Folkbokföringsuppgifter

betydelseär inom statlig verksamhet,stor b1.a. för skatte- och bi-av att
dragssystemen fåskall den verkan statsmakterna och det ärsom avser,
därför viktigt folkbokföringen speglar befolkningensatt verkliga bo-
sättning. Den viktigaste förutsättningen för uppgifter bosättningatt om
skall återgeskunna korrekt allmänhetenär frivilligt medverkar iatt
verksamheten meddela skattemyndighetema vid flyttningattgenom
och lämna riktiga uppgifter sin bosättning. Skattemyndigheten harom
dock för utredaett närmare de korrekta bosättningsför-attansvar
hållandena råderdetnär osäkerhet frågan.i

Bestämmelser folkbokföring finns främst i folkbokföringslagenom
1991:481. Enligt den lagen med folkbokföring fastställandeavses av

bosättning registrering uppgifter identitet,en samt familjpersons av om
och andra förhållanden enligt lagen 1990:1536 folkbok-som om
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föringsregister får förekomma sådanti register. De ärenden skatte-som
myndighetemas folkbokföringsenheter handlägger har emellertid sin
materiella grund i lagstiftning.även Som exempel kan nämnasannan
äktenskapsbalken i frågor prövning äktenskapshinder ochom av namn-
lagen 1982:670 frågori namnändring,om m.m.

3.2.2 Folkbokföringsregister

Under 1960-talet modemiserades folkbokföringsverksamheten genom
datoriserad hantering infördes.att Inom verksamheten tillskapades ett

regionalt personredovisningssystem länsregister fördes medsom
hjälp automatisk databehandling löpandeav sambear-samt, genom
betning dessa register, s.k. riksaviseringsband.även Genom till-av ett
komsten lagen folkbokföringsregister och den därtillav hörandeom -
förordningen 1991:750 folkbokföringsregister infördesom ettm.m. -
modernare för datoriserad hantering inomsystem folkbokföringen.

Tillämpningsområde och ändamål

Lagen folkbokföringsregister tillåter det inom skatteförvalt-om att
ningen, med hjälp automatisk databehandling, förs lokalt folk-av ett
bokföringsregister för varje lokalt skattekontors verksamhetsområde
och centralt referensregisterett för hela landet. Denna uppdelning föl-
jer de lokala registrenatt används för denav egentliga folkbokförings-
verksarnheten, vilken enligt principbeslut riksdagenett skall skötasav
på lokal nivå prop. 1986/87:158, SkU 1987/88:2, rskr.2. Beslut i
folkbokföringsärenden fattas vid det skattekontor inom områdevars
den aktuella ellerär har varit folkbokförd.personen Detsenast centrala
registret används främst stödfunktion för skattekontoren i derassom en
folkbokföringsverksamhet, förse kontoren medattgenom t.ex. upp-
gifter och adress avseendeom folkbokfördanamn ärpersoner som
utanför respektive skattekontors område.

Ändamålsbeskrivningenför de lokala folkboldöringsregistren styrs
folkbokföringens egentliga syften. Uppgifterav från folkbokföringen

ligger till grund för flera viktiga rättsförhållanden, såsom skatt-rösträtt,
skyldighet och skolplikt. Vidare kan det förhållandet någon äratt t.ex.
folkbokförd i Sverige grund förutgöra till olikarätt sociala förmåner.
Ett ändamålen med registren därförär deav skall användas föratt sam-
ordnad registerföring identifieringsuppgifter för fysiskaav personer
och andra folkbokföringsuppgifter.av

De lokala registren dessutomär nödvändigt hjälpmedelett vid pröv-
ningen olika ärenden inom folkbokföringenav fåroch därför enligt
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ändamålsbeskrivningen folkbokförings-för handläggninganvändas av
ändamål framställning personbevisärenden. Som ytterligare anges av

och registerutdrag, fullgörande författningsreglerad under-andra av
uppgiftssam-rättelseskyldighet folklängder och andrasamt uttag av

lingar fårför förvaring hos statliga arkivmyndigheter. Slutligen re-
gistren användas för planering och tillsyn folkbokföringsverksam-av
heten.

Syftet med det centrala referensregistret medhänger nära samman
de terminalåtkomstrestriktioner gäller för olikamellan lokalasom re-
gister måstedetta nedan. nämligense Ett lokalt registermer om
ibland kompletteras frånmed uppgifter register och därförett annat
behövs centralt register vissamed grundläggande referensuppgifterett

alla folkbokföringsmyndigheter tillgånghar till, för möj-t.ex. attsom
liggöra lokalisering folkbokförda utanför vissär ettav personer som
skattekontors verksamhetsområde.

Ändamålsbeskrivningen för referensregistret sammanfaller i stort
med den för de lokala registren, grund det annorlundaärmen av
syftet något inskränkt. Referensregistret får således inte användas för
samordnad registerföring folkbokföringsuppgifter fullgörandeellerav

författningsreglerad underrättelseskyldighet. fårDäremot det använ-av
das för handläggning folkbokföringsärenden, tilldelningt.ex.av av per-

för framställning månpersonbevis i den det möjligtärsonnummer, av
med den begränsade informationen i registret för planering ochsamt
tillsyn verksamheten.av

Registeransvar

I datalagen den registeransvarig förär verksamhetattanges ettvars
personregister förs, han eller hon förfogar registret. De lokalaöverom
folkbokföringsregistren förs i praktiken skattekontoren, ocksåav som
förfogar dem. Kontoren dock inteöver myndigheter ingårär iutanegna
Skattemyndigheten i regionen. I lagen folkbokföringsregisterom anges
därför uttryckligen det Skattemyndighetenär registeransvarigatt ärsom
för det eller de lokala register förs inom myndighetens verk-som
samhetsområde.

Skattemyndighetema dessutom registeransvariga förär det centrala
referensregistret. En uppdelning har gjorts så varje skattemyndighetatt

för de uppgifter i registret elleransvarar ärsom avser en person som
har varit folkbokförd inom myndighetens verksamhetsområde. Detsam-

gäller för uppgifter folkbokförda ima utan attom personer som vara
Sverige tilldelas myndigheten.ett personnummer av
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Registerinnehåll

Utgångspunkten för vilka uppgifter de lokala folkbokföringsregistren
får innehålla sådant registerär endast skall deatt ett ta upp personer

för tillfället folkbokförda inom registerområdetär sesom prop.
1990/91 :53 23. vissaI fall dock undantag.görs Det gäller uppgifters.

Ävenhar avregistrerats för de har avlidit. förom attpersoner t.ex.som
farniljerättsliga samband skall kunna redovisasatt frångörs avsteg

grundprincipen, dvs. med familjesamband någontill ärpersoner som
folkbokförd inom registerområdet registreras de folkbok-äroavsett var
förda.

De uppgifter eller har varit folkbokfördaär inomom personer som-
verksamhetsområde får finnas iett de lokala registren födelse-ärsom-

tid och födelseort, och adress, medborgarskappersonnummer, namn
och civilstånd. Vidare får registrering uppgiftergöras folkbok-av om
föringsfastighet, lägenhetsbeteckning och folkbokföringsort. För fast-
ställande familjerättsliga fårsamband förav ävenen person anges
uppgifter make, barn, föräldrar vårdnadshavareoch ellerom annan per-

den registrerade har samband med inom folkbokföringenson som samt
sådana samband grundade påär adoption. Anteckningar fårom också

inflyttninggöras från utlandet avregistrering vidom dödsfall,samt om
dödförklaring, utflyttning till utlandet, obefintlighet och beslut om
fingerade personuppgifter. Slutligen får det finnas uppgifter om grav-
sättning, vissa anmälningar enligt vallagen 1997:157 uppgiftersamt

den 30 juni 1991 antecknade i de personaktersom grund-var som var
dokument inom kyrkobokföringen. De sistnämnda personaktema kun-
de, förutom identifikationsuppgifter, innehålla uppgifterrena bl.a.om
yrke, föräldrars civilstånd vid barns födelse och dödsorsak. De upp-
gifter från personaktema registreras dock främst sådanaärsom som

grund förutgör andra registrerade uppgifter
detI centrala referensregistret finns betydligt färre uppgifter om

varje I motiven till lagen folkbokföringsregisterperson. skälensägsom
för detta registrets funktion i huvudsakatt underlättavara är skatte-att
kontorens lokalisering inte folkbokfördaär inom verk-av personer som
samhetsområdet bas förutgörasamt personnummertilldelning prop.
1990/91:53 26. De uppgifters. eller har varitärom personer som-folkbokförda i Sverige eller tilldelatssom annars personnummer som-får finnas i registret är och grunden för tilldelningenpersonnummer av

de registreradenumret samt uppgifternasenast och avregi-om namn
strering från folkbokföringen. Det framgår från vilketäven lokalt re-
gister uppgifterna har hämtats.

såvälFör de lokala folkbokföringsregistren det centrala refe-som
rensregistret gäller vidare fårdet finnas uppgifteratt tidpunkter förom
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administrativasådana ochförhållandena tekniskaregistreradede samt
ändamålen registren.medtillgodoseuppgifter behövs för attsom

Terminalåtkomst

folkbokförings-terminalåtkomst lokalttillUrsprungligen förekom ett
verksamhetsområdefördet skattekontorendast hosregister re-vars

alltså terminal-inte generelltgistret Skattemyndigheten hadefördes.
åtkomst olika skattekontoren i länet.register fördes detill de avsom

från viktigtintegritetssynpunktmotiverades med detDetta attatt var
behövdesåtkomsten vidare vadtill lokalt register inte änett somvar

integritetsskydd och ef-för Efter avvägning mellanverksamheten. en
utgångspunktennaturligafektiviteten inom verksamheten befanns den

således sådana skattekontor endastinföra begränsningar ettatt attvara
terminalåtkomsthade till sitt register 1990/91:53 28.prop.eget s.

terminalåtkomstenordning inte följde registeransvaretDenna där-
visade sig emellertid hindra effektiv handläggning folkbokfö-aven-

ringsärenden försvåraoch skattemyndighetemas uppgift leda ochatt
fördela arbetet mellan skattekontoren 1995/96:56 17. Förprop. atts.

tillåtsunderlätta ärendehanteringen skattemyndighet in-numera en -
begripet skattekontoren terminalåtkomsti regionen ha till samtligaatt-
de lokala folkbokföringsregister förs skattekontor inom skatte-som av
myndighetens verksamhetsområde.

det centrala referensregistretFör gäller, och har hela tiden gällt, att
samtliga fårskattemyndigheter terminalåtkomst. Någonha inskränk-
ning åtkomsteni har inte behövlig fåtalmed hänsyn till det slagansetts

uppgifter finns i registret.av som

Utlämnande påuppgifter medium för automatiskav
databehandling

Uppgifter i lokala folkbokföringsregister fåroch referensregistret läm-
medium för automatisk databehandling endast detut är sär-nas om

skilt föreskrivet i lag eller författning. sådantFöreskrifter ut-annan om
lämnande finns i förordningen folkbokföringsregister de fallIom m.m.
utlämnande uppgifter regleras i förordningen, får utlämnandet görasav

medium för automatisk databehandling. Det gäller uppgifter tillt.ex.
Riksskatteverket och Lantmäteriverket underrättelser till bl.a. Sta-samt
tistiska centralbyrån, Patent- och registreringsverket och Socialstyrel-
sen.
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Sökbegrepp

Frågan fåvilka sökmöjligheter finnas i personregisterskall ettom som
från tillhar betydelse integritetssynpunkt. motivenIansetts storvara av

lagen folkbokföringsregister ansågs självfallet skalldock hänsynattom
påtill kravet effektivt och rationellt bedriven folkbokfö-äventas en

ringsverksamhet fråga1990/91:53 34. folkbokförings-prop. Is. om
registren har valt uttömmande i lagen vilka sökbegreppattman ange

tillåtna.ärsom
De sökbegrepp tillåtna vid sökning i de lokala folkbok-ärsom

föringsregistren till delar desamma fårde uppgifter vilkaär stora som
finnas i registret registerinnehåll.se Vissa begränsningar harovan om
dock gjorts integritetsskäl. tillåtetDet inte sökbegreppär attav som an-
vända födelseort eller medborgarskap och inte heller rela-en persons
tionsbegrepp urskiljer adoptivförhållanden från biologiska relatio-som

Detsamma gäller uppgifter avregistrering, gravsättning ellerner. om
anmälningar enligt vallagen. fårSlutligen sökbegrepp inte använ-som

sådanadas särskilda uppgifter överförda från kyrkobokfö-ärsom
ringens personakter.

Vid sökning i det centrala referensregistret får sökbegreppsom an-
vändas endast uppgifter och avregistrering.om personnummer, namn

3.2.3 Handläggningsregister

Skattemyndighetema får för handlägga folkbokföringsärenden föraatt
särskilt handläggningsregister för varjeett skattekontors verksamhets-

område. Bestämmelser registren finns i förordningen folkbok-om om
föringsregister Handläggningsregistren används dels för regi-m.m. att

folkbokföringshändelser, dels dagbokstrera för registrera vissaattsom
uppgifter inte kan registreras i de lokala folkbokföringsregistren.som
Registren kan användas föräven maskinell bevakning begärdaattav

Ävenkompletteringar kommer in i tid. andrarätt tidsfrister kan beva-
kas. Handläggningsregistren får användas för planering, uppfölj-även
ning och kontroll folkbokföringsverksamheten för framställ-av samt
ning registerutdrag i vissa ärenden. Respektive skattemyndighetav är
registeransvarig.

Handläggningsregistren får innehålla de uppgifter behövs vidsom
handläggningen ärenden, uppgifter adress,t.ex.av om nanm, person-

diarienummer datum för registrering i folkbokför-nummer, samt ett
ingsregister. Registren innehåller också beslut och dagboksanteck-
ningar i ärende, varvid uppgift registrerasett datum åtgärdernaförom

beslutets eller anteckningens innebörd.samt lett handläggningsregister

6 19-1588SkattTullExekutionNormer
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får vissa uppgifteräven registreras trots attom en person personen
aldrig har varit folkbokförd i Sverige. Det gäller bl.a. i ärende hin-om
dersprövning, registrering vigsel födelse barn inte skallsamtav av som
folkbokföras. Dessa ärenden registreras inte i de lokala folkbokförings-
registren, endast i handläggningsregistren.utan

Uppgifter och adress tidsuppgifter får med hjälpsamtom namn av
automatisk databehandling hämtas till handläggningsregister hosett ett
skattekontor från det lokala folkbokföringsregister förs det skatte-som av
kontoret från det centrala referensregistret. fårPersonnummersamt häm-

från andra handläggningsregistertas med hjälp automatisk databe-av
handling.

Terminalåtkomst till handläggningsregister förs inomett som en
myndighets verksamhetsområde får förekomma endast inom myndig-
heten. Som sökbegrepp i registren får vissamed undantag användas- -

uppgifter vid sökning i lokalt folkbokföringsregistersamma seettsom
avsnitt 3.2.2 uppgifter diarienummer.samt om

3.2.4 Aviseringsregister

Tillhandahållande folkbokföringsuppgifter de huvudsakligaärav ett av
ändamålen med folkbokföringsverksamheten i Samhällets behovstort.

uppgifter befolkningen tillgodoses också iav utsträckningom stor
uppgifter från folkbokföringen. Uppgiftslämnandetgenom skedde tidi-

främst skattemyndigheternas regionalagare registergenom be-över
folkningen personbanden och det s.k. riksaviseringsbandet. Dessa re-
gister inte författningsreglerade och i behovvar modernisering.stort av
Riksdagen beslutade den 8 juni 1995 register för aviseringatt ett nytt

folkbokföringsuppgifter, aviseringsregister,av skulle inrättas som er-
sättning för personbanden och riksaviseringsbandet.

Tillämpningsområde, ändamål och registeransvar

Inom folkbokföringsverksamheten skall enligt lagen 1995:743 om
aviseringsregister finnas register aviseringsregistretett för till-- -handahållande folkbokföringsuppgifter för hela landet. Iav motiven till
lagen viktigsägs aspektatt det gällernär skyddet för denen personliga
integriteten deär uppgifter registrerasatt riktigaärsom om en person
och aktuella det är intressesamt att myndigheterstort kost-av att ett
nadseffektivt och säkert får tillgångsätt till de folkbokföringsuppgifter

behövs i verksamheten prop. 1994/952201som 24. Ett centralts. re-
gister ansågs denna synvinkel ha betydande fördelar.ur

I lagen för vilka ändamål aviseringsregistret fåranges användas.
Som naturlig följd registrets huvudsakligaen syfte tillgodoseav att-
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myndigheterfolkbokföringsuppgiftermyndigheters behov sägs attav -
komplettering och kontrollfår för aktualisering,använda det upp-av

Efter-registeransvarig för.i personregister myndighetengifter ärsom
inteinformationmyndighet kan behövaäven om personer somensom
förfår aviseringsregistret dessutom användasfinns i dess register,egna
fårpersonuppgifter. Slutligenkontroll och komplettering andraav

personuppgifter.myndigheter använda registret för urvaluttag av av
inomför tillgodose vissa myndigheters särskilda behov,Detta t.ex.att

åldersgrupper.i olikaskolverksamheten för uppgifter om personer
Även få utnyttja aviseringsregistret förandra myndigheter kanän uttag

uppgifter, föreskrivsurval dock endast det särskilt rege-av av om av
ringen.

Riksskatteverket registeransvarigt för aviseringsregistret.är

Registerinnehåll

Aviseringsregistret innehåller sådana frånuppgifter lokala folkbok-de
föringsregistren och det centrala referensregistret för avi-behövssom

Utgångspunktenseringsverksamheten. har varit endast de uppgifteratt
får finnas behövs för behovet hos myndighe-användarna, dvs.attsom

efterfrågadeallmänt folkbokföringsuppgifter till-skall kunnaterna, av
godoses 1994/951201 innehålletprop. 27. integritetsskälAv iärs. re-
gistret fastslaget uttömmande uppräkning i lagen avise-genom en om
ringsregister.

De uppgifter eller har varit folkbokförda iärom personer som-
landet eller har tilldelats får finnas isom annars personnummer som-
registret adress, civilståndmedborgarskap,är personnummer, namn,
och födelseort. fårVidare registrering uppgifter folkbok-göras av om

Ävenföringsfastighet, lägenhetsbeteckning och folkbokföringsort. upp-
gifter make, barn, vårdnadshavareföräldrar fåroch registreras, lik-om

anteckningar datum för inflyttning från utlandet samtsom om om
avregistrering tillsammans med upplysning orsaken till denna.om
Vidare får det finnas uppgifter vissa anmälningar enligt vallagenom
1997:157, upplysningar tidpunkter för de registrerade förhållan-om
dena sådana tekniska och administrativa uppgifter behövs församt som

tillgodose ändamålen med registret.att
Aviseringsregistret innehåller till skillnad från de lokala folkbok-

föringsregistren se avsnitt 3.2.1 i princip endast aktuella uppgifter.
Innehållet skiljer sig från de lokala folkbokföringsregistrenäven genom

vissa integritetskänsliga eller för avisering mindre viktiga uppgifteratt
bl.a. adoption och gravsättning inte får finnas.om
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Terminalåtkomst påoch utlämnande uppgifter medium förav
automatisk databehandling

Enligt lagen aviseringsregister får uppgifter lämnas mediumutom
för automatisk databehandling till varje myndighet själv har rätt attsom
registrera motsvarande uppgifter. Utlämnande sker det desätt som
mottagande myndigheterna önskar, vilket innebär uppgifter lämnasatt

på magnetband eller elektronisk Vid s.k. dator till dator-ut väg.
uppkoppling sker filöverföring såi realtid, registeratt mottagarens upp-
dateras direkt vid inhämtandet.

Uppgifter kan länmas medium för automatisk databehandlingut
den mottagande myndigheten fåräven inte själv registrera uppgif-om

dock endast utlämnande sådant medium följer lag ellerterna, om av
förordning eller regeringen har medgett det. Det därför möjligtärom

tillämpa s.k. bruttoavisering, dvs. myndighet fåratt ändrings-att en
aviseringar avseende samtliga i aviseringsregistret oavsettpersoner om
de förekommer i den mottagande myndighetens register eller inte.
Myndigheten söker sedan fram uppgifter finns i dessom personer som
register, medan uppgifter övriga gallras bort. En lista överom personer
vilka myndigheter får bruttoaviseringar finns i förord-ta emotsom
ningen 1996:1298 aviseringsregister och omfattar bl.a. Rikspolis-om
styrelsen, Kriminalvårdsstyrelsen och Vägverket.

Terminalåtkomst förekommer frågai begränsat antalettnumera om
uppgifter i aviseringsregistret. Myndigheter får, de inte självaäven om
har registrerarätt motsvarande uppgifter, ha direktåtkomstatt till upp-
gifter adress, folkbokföringsfastighet, lägen-om personnummer, namn,
hetsbeteckning och folkbokföringsort avregistrering från folkbok-samt
föringen. I förarbetena prop. 1995/96:217 15 skäl förs. anges som
lagändringen direktåtkomst överlägsenatt är för användarna detnär
gäller få tillgång till aktuella uppgifteratt åtkomsten kan be-samt att

tillgränsas uppgifter omedelbartär intresse för användaren. Avsom av
integritetsskäl begränsades dock åtkomsten till uppräknadeovan upp-
gifter, vilka inte bedömdes känsliga samtidigt de intres-ärvara som av

för samtliganästan myndigheter utnyttjar folkbokföringsupp-se som
gifter.

Regeringen har dock i förordningen aviseringsregister tillåtitom ter-
minalåtkomst avseende ytterligare uppgifter för Rikspolisstyrelsen och
polismyndighetema skattemyndigheterna. Sistnämndasamt myndig-
heter har därigenom tillgång tilläven uppgifter civilstånd, make,om
föräldrar, barn vårdnadshavare.och
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sökbegrepp

tillåtna sökning aviseringsregistret tillDe sökbegrepp vid i ärärsom
fårdelar desamma de uppgifter vilka finnas i registret sestora som

registerinnehållet. Vissa begränsningar har dock gjortsovan om av
tillåtetintegritetsskäl. därför inte sökbegrepp användaDet är att som en

civilstånd frånfödelseort, eller datum för inflyttning utlandet.persons
Medborgarskap tillåts sökbegrepp endast avseende uppgiftsom om en

medborgarskap i nordiskt land uppgift ärett samtpersons om en person
medborgare i EU-land eller inte unionsmedborgarskap eller ickeett
unionsmedborgarskap.

Gallring

Huvudprincipen för aviseringsregistret uppgifter skall gallrasär näratt
motsvarande uppgift registreras eller uppgiften inte längrenär ären ny

aktuell. Vissa uppgifter, uppgift folkbokföringsfastighet ocht.ex. om
lägenhetsbeteckning, får två årdock bevaras i efter utgången årdetav
då ändringen registrerades. Uppgift får beva-rättatom personnummer

under den tid behövs för tillgodose ändamålet med registret.attras som
För uppgift datum för inflyttning från utlandet gäller gallringstidom en

årfyra utgångenefter årdet då uppgiften registrerades. Närav en
frånavregistreras folkbokföringen skall de flesta uppgifterperson

gallras. Vissa fåruppgifter dock bevaras åri tio efter avregistreringen.

Avgifter tillgångför till uppgifter

Utnyttjandet aviseringsregistret avgiftsbelagt och Riksskattever-ärav
ket fastställer avgifterna. Vissa myndigheter bl.a. Rikspolisstyrelsen-
och Riksförsäkringsverket- dock enligt förordningenär aviserings-om
register befriade från avgifter uppgifterna begärs förnär aktualisering,
komplettering och kontroll uppgifter i personregister försettav som av
den mottagande myndigheten.
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skatteförvaltningens läns-Register i och3.3

styrelsernas folk-verksamhet med val och

omröstningar

3.3.1 Allmänt verksamheten med val ochom

folkomröstningar

Verksamheten med folkomröstningarval och regleras i vallagen
1997:157, folkornröstningslagen 1979:369 lagen 1994:692samt

kommunala folkomröstningar. Enligt finnasvallagen skall detom en
central, regionala och kommunala valmyndigheter. Riksskatteverketsamt

central valmyndighet och länsstyrelserna regionala valmyndigheter.är är
De valnämnder skall finnas i varje kommun valmyn-kommunalaärsom
digheter. De nämnda myndigheternas uppgift organisera ochär attnu ge-
nomföra ivalen Sverige. instruktionenAv för skatteförvaltningen fram-
går vidare Skattemyndighetema skall bistå länsstyrelserna i arbetetatt
med de allmänna valen allmän röstlängd och röstkort.upprättasamt

3.3.2 Röstlängdsregister

I och med ikraftträdandet den vallagen den juni infördes1 1997av nya
för röstlängder, innebar gick i från för-ett nytt system attsom man

farandet med längder med fast giltighetstid. I stället röstlängdertas nu
fram endast det skall hållas valnär eller folkomröstning. Samtidigt med
vallagen trädde särskild registerlag för framtagning röstlängderen av
och röstkort i kraft, lagen 1997:158 röstlängdsregister. Härigenomom
skulle behovet skydd för enskildas integritet säkerställas rele-närav

uppgifter samlades i personregister.vanta

Tillämpningsområde, ändamål och registeransvar

Skattemyndighetema och Riksskatteverket får för vissa i lagen röst-om
längdsregister angivna ändamål föra register med hjälp automatiskav
databehandling för tillhandahållandet röstlängder för hela landetav
röstlängdsregister. Registren förs alltså såvälför skattemyndigheter-

Riksskatteverkets verksamhet. Enligt datalagen den register-nas ärsom
ansvarig för verksamhet registret förs, han eller hon förfogarvars om

det. Registeransvaretöver för röstlängdsregistren skulle således vara
delat mellan myndigheterna och verket i den omfattning de förfogar

dem. I lagenöver röstlängdsregister finns bestämmelse när-om en som
definierar detta Medan Riksskatteverket registeransva-mare äransvar.
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för detskattemyndighetema endastrigt för samtliga register, ansvarar
verksamhetsområde.register förs inom myndighetenssom

från registeransva-Enligt datalagen har enskild den10 § rätt atten
såvittfå innehållet personregister,rige underrättelse i ett avserom

Enligt särskild bestäm-personuppgifter honom eller henne.rör ensom
befriadi röstlängdsregister dock Riksskatteverketmelse lagen ärom

från tillhandahålla uppgifterna.skyldigheten den enskilde Det äratt
alltså underrättelseden ansvariga Skattemyndigheten skall lämnasom

innehållet i visst röstlängdsregister.ettom
får för vissaSom röstlängdsregister föras endastnämnts ettovan an-

ändamål,givna nämligen för framställning röstlängder och röstkortav
för tillsyn, planering och uppföljning val eller folkornröst-samt av

får förningar. Dessutom särskilt i lagen registret användasattanges
framställning statistik.av

Registerinnehåll

I röstlängdsregister får finnas endast uppgifter kanett om personer som
ha vid olika val eller omröstningar i Sverige. Personkretsenrösträtt ut-

svenska medborgare minst år18 valdagen ochgörs är ärav som som
eller har varit folkbokförda i Sverige. Därutöver förekommer uppgifter

årEU-medborgare fyller 18 valdagen och ärsenastom som som
folkbokförda i Sverige andra utlänningar sammanhängandesamt som
har varit folkbokförda åri Sverige följdi före valdagen eller dagentre
för omröstningen.

De uppgifter får finnas de nämnda ochärsom om personerna namn
adress, församling enligt folkbokföringen tillhörighet till svenskasamt
kyrkan eller medlemskap i icke-territoriell församling. Fören personer

inte folkbokförda i fårlandetär datum för utvandringävensom an-
tecknas. Uppgifterna frånhämtas aviseringsregistret se avsnitt 3.2.4.
Utöver nämnda personuppgifter innehåller röstlängdsregister ävenett
uppgifter teknisk eller administrativ såsomkaraktär, uppgifterav mer

valdistrikt, vallokaler och deras öppettider, adress till valnänmdenom
sådanaandra uppgifter behövs för ändamålettillgodosesamt attsom

med registret.

Direktåtkomst och utlämnande påuppgifter medium förav
automatisk databehandling

Direktåtkomst till röstlängdsregistren begränsad till de myndigheterär
direkt inblandade iär arbetet med val och folkornröstningar, näm-som

ligen Riksskatteverket central valmyndighet,är skattemyndighe-som
för framställning röstlängder länssty-terna som ansvarar samtav m.m.
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di-relsema regionala valmyndigheter. dessa myndigheterFör ärärsom
rektåtkomsten dock inte begränsad till sin omfattning, gäller samt-utan
liga röstlängdsregister.

Uppgifter i registren får lämnas medium för automatisk data-ut
behandling föreskrivet i förordningendast det lag eller ellerärom om
regeringen eller myndighet regeringen bestämmer har med-annan som

detta uppgiften skall användas för framställning stati-gett samt om av
stik.

Sökbegrepp

Flertalet de uppgifter får fårfinnas i registret användas ävenav som
sökbegrepp. Det gäller eller tillhörighet isom namn personnummer,

svenska kyrkan och medlemskap i icke-territoriell församling. Upp-en
gifter tillåtsmedborgarskap sökbegrepp endast avseendeom som en

medborgarskap i nordiskt land uppgift ärett samtpersons om en person
medborgare i EU-land eller inte unionsmedborgarskap eller ickeett
unionsmedborgarskap.

3.3.3 Kandidatregister

Riksskatteverket och samtliga länsstyrelser i landet har Datainspektio-
tillstånd dnr 3416-74, 1177--1201-94, 1164--85-98 föra kan-nens att

didatregister. Ett kandidatregister får användas för anmälan kandi-av
dater till val, för kontroll valbarhet och valsedelsbeställning församt
den slutliga röstsammanräkningen valresultat vid länsstyrelserna och
Riksskatteverket. Dessutom tillståndsbesluteti registret fårattanges
användas underlag för statistikuppgifter till Statistiska central-som
byråns valstatistik. Registeransvariga Riksskatteverket och samtligaär
länsstyrelseri landet.

I kandidatregistren får det finnas vissa uppgifter de kandidaterom
har anmälts såsompartier, adress, parti-som av personnummer, nanm,

tillhörighet och andra uppgifter kandidaterna finns val-om som
sedlar. Därutöver får registren innehålla uppgifter valkrets, val-om
nämnd, vallokaler och partiombud För kontroll kandidaternasm.m. av
valbarhet får till kandidatregistren dessutom hämtas in vissa uppgifter
från lokala folkbokföringsregister, nämligen uppgifter folkbokfö-om
ringsort, svenskt eller icke svenskt medborgarskap medlemskap isamt
icke-territoriell församling.

Sedan 1998 har Riksskatteverket och länsstyrelserna tillstånd att
lämna uppgifter i kandidatregistrenut Internet.över Avsikten med det-
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bl.a.såväl innehåll valresultati valsedlar uppgifterärta att som om -
valda skall kunna fram via Internet.ledamöter och ersättare tas-

Register i exekutionsväsendets verk-3.4

samhet

bestårExekutionsväsendet Riksskatteverket chefsmyndighetav som
ämnesområdentio regionala kronofogdemyndigheter. för-Desamt som

frågorvaltningen har hantera verkställighet enligt utsöknings-äratt om
författningar,balken och andra indrivning, betalningsföreläggande och

handräckning skuldsanering. Kronofogdemyndighetema dess-ärsamt
frågorregionala myndigheter för tillsyn i konkurs. Grund-utom om

läggande bestämmelser verksamheterna finns i förordningenom
1988:784 med instruktion för exekutionsväsendet.

3.4.1 Allmänt exekutionsväsendets verksamhetom

Exekutionsväsendets verksamheter kan delas in olika Riks-sätt.
skatteverkets indelning verksamhetsgrenar: förebyggandeutgörs av sex
verksamhet, summarisk indrivning och verkställighet,process, annan
exekutiv försäljning fastigheter tillsyn i konkurs skuld-samtav m.m.,
sanering. Kronofogdemyndighetema har uppgifter inte själv-även som

gårklart inordna i de nämnda verksamhetsgrenama. Nedan följeratt en
kort beskrivning de olika verksamheterna, dock någotmedav en annor-
lunda utgångspunkt i fråga indelningen.om

Exekutiv verksamhet utsökning och indrivning

Kronofogdemyndighetemas uppgift i den exekutiva verksamheten är
handlägga mål enligt utsökningsbalken verkställighetatt domarom av

eller andra exekutionstitlar innefattar betalningsskyldighet ellersom
förpliktelse utsökningsmål. Utsökningsmålen indelas i allmän-annan

och enskilda mål. De allmänna målen uttagande bl.a. böter,na avser av
viten, skatt, tull och vissa andra belopp tillkommer ellerstatensom
kommunerna. För allmänna mål finns särskilda bestämmelser hand-om
läggningen i lagen 1993:891 indrivning statliga fordringarom av

Sökanden i allmänna mål, dvs. statliga eller kommunala myndig-m.m.
Övrigaheter, företräds kronofogdemyndigheten. utsökningsmål ärav

enskilda och fastställda fordringar, obetaldauttagavser t.ex.av som
underhållsbidrag eller hyror, bl.a. avhysningar återtagandeochsamt av
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avbetalningsgods. Sökande i enskilda mål kan privatpersoner,vara
företag och banker, också statliga eller kommunala myndighetermen

verkställigheten intenär fordringar i lagen in-avser som anges om
drivning statliga fordringar Om gäldenär inte frivilligt be-av m.m. en
talar fordran i utsökningsmål kan kronofogdemyndighetema, ietten

månden det finns tillgångar, besluta utmätning gäldenärensom av
egendom eller lön. målI allmänna kan kronofogdemyndighetema även
ansöka gäldenär skall försättas i konkurs. Under 1998 komattom en ca
2,5 miljoner allmänna mål och 345 000 enskilda mål in till krono-
fogdemyndighetema.

Exekutiv försäljning fast egendom, bostadsrätter, skepp och luft-av
fartyg särskild Verksamhetsgrenutgöra för kronofogdemyn-anses en

Ävendigheterna. tvångsförsäljning bostadsrätter hör dit. årUnderav
såldes1998 900 fastigheter exekutivt och vid utgången året fannsca av

4 000 oavslutade fastighetsärenden hos kronofogdemyndigheterna.ca

Summarisk process

Fram till 1992 handlades mål betalningsföreläggande och hand-om
räckning Summarisk process tingsrättema. Sedan dess utgör nämn-av

målda viktig arbetsuppgift för kronofogdemyndigheterna. Verksam-en
heten innebär förenklat förfarande i mål gällerett bl.a. uteblivensom
betalning, betalningsfastställelse i egendom, vanlig handräck-pantsatt
ning med eller avhysning särskild handräckning.utan Kronofog-samt
demyndighetemas fastställande utslag exekutionstitelutgör en som

det möjligtgör bl.a. ansöka utmätning elleratt avhysning hosom myn-
digheternas funktion för indrivning. årUnder 1998 kom till krono-
fogdemyndighetema 575 000 mål betalningsföreläggande ochca om
handräckning.

Skuldsanering

Skuldsaneringslagen 1994:334 trädde i kraft 1994, vilket innebar att
det infördes möjlighet för fysiska efter ansökan hosen attpersoner en
kronofogdemyndighet få till stånd förfarande varigenom de heltett
eller delvis befrias från för betalning de skulder omfattasansvar av som

skuldsaneringen. Förfarandet kan liknas vidnärmast slags ack-av en
ordsuppgörelse, gäldenärens skulder nedatt och den kvar-sättsgenom
varande delen betalas löpande under år.antal Syftet med skuldsa-ett
nering den skall haär dels rehabiliterandeatt effekt för skuldtyngdaen

dels preventiv och borgenärsgynnande effekt. årpersoner, Underen
1998 kom till kronofogdemyndigheten 3 400 ärenden skuld-ca om
sanering.
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Tillsyn i konkurs

1987:672 tillsyns-Kronofogdemyndighetema enligt konkurslagenär
för-myndigheter i konkurs och skall i den egenskapen övervaka att

ändamålsenligtvaltningen konkursbon bedrivs och sär-sättettav
skilt till avvecklingen konkursen inte fördröjs i onödan. Enattse av

fårtillsynsmyndighet led i tillsynen bl.a. inventera konkursboetssom
åliggerredovisning vidare tillsyns-kassa och begära förvaltaren. Detav

påmyndigheten begäran lämna upplysningar boet och dessatt om
förvaltning till tingsrättbl.a. och borgenärer. Antalet konkurser varierar

årkraftigt med tiden, under 1998 tillkom 9 000 ärenden ochmen ca nya
utgången åretvid det fanns 16 500 oavslutade ärenden hos till-av

synsmyndighetema.

Övriga arbetsuppgifter

Förutom de verksamheter beskrivits förekommer vissa andrasom ovan
uppgifter åliggerdet kronofogdemyndighetema utföra. En kro-attsom
nofogdemyndighet skall, i egenskap tillsynsmyndighet i konkurs,av
föra talan vid tingsrätt arbetstagare har väckt talannärstatens moten

konkursförvaltares beslut betalning enligt lönegarantilagenen om
1992:497 vid konkurs bevakning. tillsynsmyndighetEn kan ävenutan
själv väcka talan konkursförvaltares beslut. Kronofogdemyn-mot en
digheter handlägger enligt lagen 1981:131 kallelse okändaom
borgenärer ansökningar sådan kallelse i sambandäven med boupp-om
teckning efter avliden eller i samband med äktenskapsskillnad. Nären

arbetsgivare önskar avdrag arbetstagares lön för kvittagöraen atten
med motfordran, skall han enligt lagen 1970:215 arbetsgivaresen om
kvittningsrätt från kronofogdemyndigheten inhämta besked hur storom
del lönefordringen skall skyddad kvittning. krono-Enmotav som vara
fogdemyndighet skall vidare enligt 2 kap. 3 § utsökningsförordningen
1981:981 kontakta målsägande har tilldömts skadestånd i etten som
brottmål, för besked denne vill ansöka verkställighet hjäl-samtom om

målsäganden sådanmed ansökan.pa en
Härutöver utför kronofogdemyndighetema vissa mindre uppgifter

kan beskrivasnärmast registreringsförfaranden. Tillsom som rena ex-
empel kan växlar och checkar enligt växellagen 1932: 130protester av
och checklagen 1932:131 kronofogdemyndighet. Vidaretas upp av en
skall avhandlingar köp enligt lagen 1845:50 1 handel medom s. om
lösören, låterköparen i säljarens vård kvarbliva, in till kro-som ges en
nofogdemyndighet för registrering.
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Datorutvecklingen inom exekutionsväsendet

Frågan datorutveckling inom exekutionsväsendet började utredasom
redan under delen 1960-talet i början in-och 1970-taletsenare av av
leddes arbetet med faktiskt datorstöd för kronofogdemyndighetemas
indrivningsverksamhet centralt Användandet da-ett system.genom av

begränsades inledningsvis till målhandläggningen allmännatorer av -
måldvs. dådet allmännas fordringar skatter ochsom avser m.m. -

endast hos vissa försöksmyndigheter. Datorstödet först ett rentvar re-
dovisningssystem och i registret fanns uppgifter skulder och gälde-om

Sedan mitten 1980-talet har dock samtliga kronofogdemyn-närer. av
digheter datorstöd, efterhand har kommit omfatta enskildaävenattsom
mål. Den datoriserade ocksåhanteringen har frånutvecklats ett rent re-
dovisningssystem till handläggningssystem.utgöra även Undanatt ett
för undan har dataregister införts för all verksamhet hos kronofogde-
myndigheterna.

I takt med användandet datorer och datasystem utvidgadesatt av
aktualiserades behovet utförlig författningsreglering exekutions-av av
väsendets dataregister. sådanEn första reglering infördes den l sep-
tember 1986 då utsökningsregisterlagen 1986:617 och utsöknings-
registerförordningen 1986:678 trädde i kraft. Efter hand har även

lagstiftning tillkommit för reglera användandet datorerannan att av
inom andra verksamhetsområden.

någraSedan år tillbaka pågår inom exekutionsväsendet arbete med
och datasystem, förett INIT,nytt utsöknings- och indriv-avancerat

ningsverksamheten. Enligt vad har erfarit förväntas kunnasystemet
i bruk den 1 oktober 2001.tas

3.4.2 Utsökningsregister

Innan utsökningsregisterlagen trädde i kraft fanns det inom exekutions-
väsendet icke författningsregleratett centralt personregister använ-som
des i främst indrivningsverksamheten. Vid lagens tillkomst konstate-
rade departementschefen det fortsättningsvisäven skulle finnasatt ett
för hela landet utsökningsregister prop. 1985/86:155gemensamt

11.s.
Det nuvarande datorsystemet bygger det börjadesystem som

konstrueras 1970-talet och de tekniska strukturerna till delär stor
från den tiden. Under första halvan 1990-talet studerades lösningarav

byggde på tanken inrätta centralt och flerasom att regionalaett re-
gister. För in i detta planeradeatt ändrades utsöknings-passa system
registerlagen 1995 i samband med elektronisk dokumenthanteringatt-
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föraoch möjlighetexekutionsväsendetskulle utvecklas inom atten-
infördesdet centrala registretregionala utsökningsregister vid sidan av

bild utsök-missvisandeSFS 1995:441. dockLagtexten avenger
och elektro-Några regionala register har inte inrättatsningsregistren.

arbetarinte införts. Riksskatteverketnisk dokumenthantering har nu
lösningar för indrivningsverksamheten. Detmed helt andra syste-nya

elektroniskainnefatta centralt registertänkt endastär samtettmet att
titta utsök-finns anledning hurakter. Trots detta det närmareatt

ningsregistren faktiskt i lagstiftningen.regleras

Tillämpningsområde ändamåloch

ändamålFör de i utsökningsregisterlagen skall med hjälpsom anges av
automatisk databehandling föras för hela landet utsök-ett gemensamt
ningsregister det centrala utsökningsregistret regionaltsamt ett- -
register i varje region. I samband med lagregleringen de regionalaav
utsökningsregistren i motiven dessa register stegvis skallattangavs

det centrala registrets funktion och sikt detta,överta ersätta utom
såvitt gäller dess funktion referensregister 1994/95:168prop.som s.
16. regionalaDe registren har dock inte i funktion och tillsännu satts

alltsåvidare finns det i princip endast centralt register.ett
Ändamålen med det centrala registret och de regionala registren är

reglerade i utsökningsregisterlagen. I det avseendetgemensamt görs
alltså åtskillnadingen mellan de olika registren, tanken medmen
lagstiftningen redan detär centrala registret framövernämnts attsom
främst skall ha funktionen referensregister.ettav

Huvudändamålet med utsökningsregistren kronofogdemyndig-är
hetemas exekutiva verksamhet. I utsökningsregisterlagen därföranges

registren skall användas inom exekutionsväsendet för verkställighetatt
enligt utsökningsbalken, verkställighet eller tillsyn enligt för-annan
fattning, indrivning statliga fordringar för åter-avräkning vidsamtav
betalning skatter och avgifter. Registren skall dessutom användasav
för exekutionsväsendets planering och tillsyn den exekutiva verk-av
samheten och för fördelning mål mellan kronofogdemyndig-av m.m.
heter för redovisning till sökande.samt

Utsökningsregistren får användas vissa myndigheter utanföräven av
exekutionsväsendet. Det främst myndigheter inom skatteförvalt-är
ningen behöver använda registren, det gäller bl.a. Tull-ävensom men
verket. För dessa myndigheter finns särskild ändamålskatalog, enligten
vilken registren får användas för avräkning återbetalningvid skatt,av
för planering, samordning och uppföljning revisions- ochav annan
kontrollverksamhet vid beskattning och tulltaxering för utred-samt
ningar vid bestämmande och uppbörd skatter, tullar och social-av
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avgifter. Myndigheter tillsyn enligt yrkestrafiklagenutövarsom
1988:263 och lagen 1998:492 biluthyrning har möjlighet attom

registrenanvända i tillsynsverksamheten.

Registeransvar

det centralaFör utsökningsregistret Riksskatteverket och kronofog-är
demyndighetema registeransvariga. Medan Riksskattever-gemensamt
kets omfattar hela registret har kronofogdemyndighetansvar en ansvar

sådanaförendast uppgifter i målregistret eller ärendensom avser som
handläggs hos myndigheten för uppgifter myndighetensamt som av

anledning har fört i registret.annan
för deAnsvaret regionala utsökningsregistren åvilaskall helt kro-

nofogdemyndighetema, eftersom myndighet registeransvarig förären
det register förs i myndighetens region.som

Registerinnehåll

centralaDet utsökningsregistret

Det centrala utsökningsregistret skall innehålla uppgifter om personer -
fysiska eller juridiska enligt utsökningsbalken gäldenärer ellerärsom-

målsvarande i hos kronofogdemyndighet. För dessa skallen personer
vissa i utsökningsregisterlagen angivna identifieringsuppgifter finnas i
registret. För fysiska gäller det uppgifter adress ochpersoner om namn,

eller särskilt registreringsnummer, civilstånd och da-personnummer
för civilståndsändring, dagen för dödsfalltum har avliditom personen
dagen för utflyttning har flyttatsamt utomlands. Förom personen en

juridisk skall motsvarande uppgifter nämligen firma, ad-person anges,
och organisationsnummer eller särskilt redovisnings- eller regi-ress

streringsnummer. För dödsbo får uppgifter den avlidnesävenett om
och dag för dödsfallet antecknas.personnummer

Utöver identifieringsuppgifter får det centrala registret innehålla ett
antal andra uppgifter de nämnda i den mån det fö-om ovan personerna,
reskrivs regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer avav
utsökningsregisterförordningen framgår det Riksskatteverketsäratt
uppgift meddela sådana föreskrifter.att Enligt utsökningsregisterlagen
får i det centrala registret finnas uppgifter bl.a. exekutionstitel,om
skuldens storlek, arbetsgivare, influtna medel, datum för skuldens fast-
ställande, den förföll tillnär betalning, preskriptionstidpunkt and-samt

förhållanden betydelse för betalningsskyldigheten.ra av
Vidare får registret innehålla uppgifter den sökt verkstäl-om: som

lighet och vilka verkställighetsåtgärder har begärts; ställd säkerhet,som
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inför-exekutiv försäljning,avbetalningsplan; utmätning,uppskov och
återtagandekvarstad ochavräkning och betalningssäkring;sel, vara;av

skuldsanering,betalningsinställelse och likvidation;bötesförvandling;
näringsförbud; förhör ellerackord ochföretagsrekonstruktion, konkurs,

tillgångar; förekomståtgärd för efterforskningvidtagits avannan som
redovisningen verk-tidpunkt för gäldenärsutredningoch samt avav

får finnas administrativa ochSlutligen detställighetsuppdraget. även
användning.tekniska uppgifter behövs för registretssom

Även måli kro-inte gäldenärer eller svarande hosärpersoner som
inofogdemyndigheten kan i begränsad omfattning förekomma det cen-

fårutsökningsregistret. uppgifter finnas uppgiftertrala De ärsom om
skuldsanering, företagsrekonstruktion, konkurs, ackord och näringsför-
bud.

regionala utsäkningsregistrenDe

fårEtt regionalt register Riksskatteverket föreskriver det inne-om- -
hålla uppgifter det utsökningsregistret. inne-centrala Dettasamma som
bär identifieringsuppgifter obligatoriska i det centralaäratt som re-
gistret, måsteinte nödvändigtvis finnas i de regionala registren.även

uppgifter får fårUtöver de skall eller finnas i det centrala registret,som
de regionala registren innehålla uppgifter beteckning hand-även om
ling och uppgift målhandling i eller ärende inte finns iatt ettom en
registret. Liksom fallet fårmed de regionala skatteregistren,är ett
utsökningsregister innehålladessutom handlingar kommit in ellersom

har i ärende handläggs myndighetdenupprättats ettsom som av som
har hand registret, s.k. elektroniska akter jfr avsnitt Någon3.1.2.om
föreskrift de regionala registren har inte utfärdats. Som nämntsom

har med regionala register inte förverkligats.systemetovan

Terminalåtkomst

Vid införandet utsökningsregisterlagen hade Riksskatteverket obe-av
terminalåtkomstgränsad till utsökningsregistret, medan kronofogde-en

åtkomst,myndighets något förenklat, begränsad till uppgifter hän-var
förliga till det län vari myndigheten verksam. Tullverket, länsstyrel-var

och skattemyndighetema hade terminalåtkomst till uppgifterserna om
aktuella hos myndigheterna. Bestämmelsernapersoner som var om

terminalåtkomst bl.a. på grund det tänkt regionala regis-är, äratt attav
skall inrättas, något annorlunda i dag. Grundtanken dock den-ter är

nämligen myndighet i månmöjligaste åtkomstbör haattsamma, en
endast till uppgifter hör till dess verksamhetsområde prop.som
1985/861155 23 och 1994/95:168 22. Liksom tidigare får terrni-s. s.
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nalåtkomst finnas endast för de i utsökningsregisterlagen angivna ända-
målen med registren.

Riksskatteverket terminalåtkomsthar obegränsad till det centrala
registret och kommer förmed undantag de elektroniska aktema att- -
ha åtkomstobegränsad till de regionala registren inrättas.deäven om

åtkomstenDen omfattande hänger med verkets uppgifter isamman
fråga bl.a. styrning och uppföljning verksamheten och medom av

skadeståndsärenden.handläggning av
åtkomsten enligtAtt utsökningsregisterlagen begränsad detär när

gäller de elektroniska aktema beror handlingarna i aktema kanatt
innehålla i varje uppgift och därfördet inte-stort sett typ attav av
gritetsskäl har viktigt så mycket åt-möjligt begränsaansetts att som
komsten. Regeringen kan dock föreskriva fårRiksskatteverket haatt
terminalåtkomst till de elektroniska aktema och denna möjlighet har i

månviss utnyttjats. Enligt utsökningsregisterförordningen får Riks-
skatteverket sådan åtkomstha för handläggning mål eller ärendenav
där verket företräder vid domstol för uppföljning krono-staten samt av
fogdemyndighetemas verksamhet. Eftersom någradet inte finnsännu
elektroniska akter detta så länge påendast planeringsstadiet.är än Det

datorsystem under utveckling inom exekutionsväsendetärnya som
kommer dock med säkerhet innehålla sådana akter.att

kronofogdemyndighetsEn tillgång till uppgifter i det centrala ut-
sökningsregistret främst registrerade hosäravser personer som myn-
digheten gäldenärer måli åtgärderexekutiva ellersom om som annars

gäldenärer eller målär svarande i eller ärende handläggssom av
Ävenmyndigheten. uppgifter andra får tillgängliga,om personer vara

det krävs då den har anknytning någontillatt ärmen personen som
registrerad gäldenär hos myndigheten måli åtgärder.exekutivaett om
De berörs makar och betalningsansvarigaärpersoner gemensamtsom

fåmansföretag, fåmansägda handelsbolag och delägare sådanasamt i
företag, företaget eller delägare i detta gäldenär måli hosärom etten
myndigheten exekutiva åtgärder. Härutöver har kronofogdemyn-om
dighetema någon geografisk begränsning terminalåtkomstutan till- -
uppgifter skuldsanering, företagsrekonstruktion, konkurs och nä-om
ringsförbud.

När det gäller de regionala utsökningsregistren skall kronofogde-en
myndighet ha terminalåtkomst till det register förs i dess region.som
Inom myndighet kommer alltsådet inte finnas någon begränsningen att

åtkomsteni till de elektroniska aktema. Dessutom har regeringen i
utsökningsregisterförordningen föreskrivit kronofogdemyndighetatt en
får ha terminalåtkomst till myndighets regionala register be-en annan
träffande registrerad målär svarande i bådaien person som som re-
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gälde-solidariskt medförpliktelseförellergionerna enensvararsom
regionen.i dennär egna

tillterminalåtkomstÄven får haskattemyndigheterochTullverket
åt-gällermyndigheterdessautsökningsregistren. För attiuppgifter

dem.hosi ärendenförekommerfårendastkomsten sompersoneravse
Åtkomsten inteförutsättningarnaunder deregistretcentraladettill är

omfattarregistren interegionalatill deåtkomstenmedanbegränsad,
elektroniska aktema.och deärendebeteckningar

ombud i visseller dennessökandefår föreskrivaRegeringen att en
utsök-utsökningsregistren. Avterminalåtkomst tillfår hautsträckning

Riksskatte-framgår dessaningsregisterförordningen att ompersoner -
i detuppgifteråtkomst tillfår haenskilt fallimedger detverket ett -
elek-ochärendebeteckningarförundantagoch, medregistretcentrala

dockgällerbegränsningregistren. Somregionala atttroniska akter, de
ochharsökandenmål ärendenmåste elleruppgifterna gettsomavse

sekretesslagen.19 §enligt 9 kap.får omfattas sekretessintedeatt av
söktamed denförpliktelsealltså uppgifterendastDet är avsessomom

får lämnasmålet ärendetellerbeslut iverkställigheten eller utsom
terminalåtkomst.genom

terminalåtkomst har läm-tillstånd sökande haförEndast attett en
mål återkravtillståndfått iFörsäkringskassorna har att avnats. om

Avsiktensökande.mål de självaåtkomst till de därunderhållsstöd ha är
terminal skallsinvidförsäkringskassanhandläggareär att egenen

långt hand-hurregister ochkronofogdemyndighetensikunna se
ochhar skickatsunderrättelserkommit,läggningen har utt.ex. omom

utmätning.det har skett

på automatisk data-medium föruppgifterUtlämnande av
behandling

fårutsökningsregistrenFrån både centrala och de regionaladet upp-
skerdatabehandling, detför automatiskgifter lämnas mediumut om

redovisning. Rege-förinflutna medel ellerför utbetalning annanav
Datainspek-möjlighet uppdradessutom utnyttjat sinringen har att

ända-för andrautlämnandelämna särskilt medgivandetionen att om
uppgifter intemål. sådant endastmedgivande kan dockEtt somavse

medförpliktelseuppgifteromfattas sekretess, dvs. som avsesomav
mål dag före-beslut i eller ärende. Iden sökta verkställigheten eller

för automatsik data-mediumkommer regelmässigt utlämnande
kreditupplysningsföretag.behandling till
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Gallring

Identifieringsuppgifter avseende fysiska och juridiska i ut-personer
sökningsregistren skall gallras det inte längre någrafinnsnär andra
uppgifter i registren. I övrigt gäller uppgifterom personerna att om
indrivningsuppdrag avseende böter skall gallras utgångenvid årdetav

Övrigadå full betalning skedde. uppgifter skall gallras efter år förtre -
uppgifter skuldsanering gäller dock sexårsgräns frånräknatom ut-en -
gången årdet då målet avslutades åtgärdeneller förföll. Regeringenav
har föreskrivit undantag från bestämmelserna i utsökningsregisterlagen

frågai bl.a. uppgifter konkurs och näringsförbud, vilka skallom om
gallras efter fem år.

3.4.3 Betalningsföreläggande- och handräcknings-
register

I samband med reformeringen den summariska då målav processen,
lagsökning, betalningsföreläggande och handräckningom flyttades från

tingsrättema till kronofogdemyndighetema, uttalades i förarbetena att
hos kronofogdemyndighetema skulle skötasprocessen med hjälp av

ADB-teknik prop. 1990/91:126 64. ansågsDet i registersamman-s.
hang viktigt uppgifter fastställda skulderatt och andra förpliktelserom

regleras i utsökningsregisterlagen skulle skiljas frånsom uppgifter- -
påstådda förpliktelser, och registerfrågor förom denatt summariska

därför skulle regleras särskilt i lagenprocessen 1991:876 registerom
för betalningsföreläggande och handräckning.

Tillämpningsområde, ändamål och registeransvar

När det gäller frågan det för den summariska skulle in-om processen
föras centralt eller fleraett regionala register, i motiven till lagenanges

register för betalningsföreläggande ochom handräckning mindreatt
register har fördelar från integritetssynpunkt, eftersom allmänhetens
möjligheter vid och tillfälleatt ett del uppgifter påverkastasamma av

registers omfattningett prop. 1990/91:126av 65. Vidare uttalass. att
det främsta ändamålet med register för den summariska är attprocessen
främja rationell handläggning målen. Varjeen kronofogdemyndig-av
het skall därför med hjälp automatisk databehandling föra regis-av ett

för handläggningter mål betalningsföreläggande och handräck-av om
ning.

Registren får användas föräven tillsyn, planering och uppföljning
verksamheten för framställningav samt statistik. frågaI dessaav om
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Riks-kronofogdemyndighetema, ävenändamål endastdet inte utanär
fårförvaltningsmyndighet,centralegenskapskatteverket i ut-somav

användasfår uppgifter i registrenregistren. Slutligen ävennyttja som
utsökningsbalken.enligtverkställighetunderlag för

förregisteransvarigkronofogdemyndighetvarjenaturliga skälAv är
Riksskatteverketför. harmyndigheten Därutöverdet register ge-som -

samtligaförkronofogdemyndighetrespektivemed ansvaretmensamt -
register.

från registeran-denenskildharEnligt 10 § datalagen rätt atten
såvittinnehållet personregister,ifå underrättelsesvarige ett avserom

särskild be-Enligteller henne.personuppgifter honomrör ensom
och hand-betalningsförelägganderegister föri lagenstämmelse om

från skyldigheten lämnabefriaträckning dock Riksskatteverketär att
verketenskild vänder sig tillsådana enskilde. Omuppgifter till den en

alltså ak-densådan underrättelsen lämnasmed begäran, skall aven
kronofogdemyndigheten.tuella

Registerinnehåll

handräckningsregistren i första handBetalningsföreläggande- och är
innehållet ivid ärendehanteringen ochavsedda hjälpmedel re-som

får identifieringsuppgifterdärefter. finnasgistren I registrenär anpassat
såsom yrke och ellergällande adress,parterna, personnummernamn,

nåsregistreringsnummer, för del-särskilt adress där kanparten
för-givning, telefonnummer till bostad och arbetsplats övrigasamt

hållanden juridiskabetydelse för delgivningsförfarandet. Förärsom av
får motsvarande uppgifter finnas, firma, adress ocht.ex.personer orga-

nisationsnummer. får uppgifterOm företräds ombud ävenparten av
dennes finnas registren.adress och telefonnummer iom namn,

får innehållaHärutöver registren uppgifter direkt knutna tillärsom
målnummer,ärendehanteringen. uppgifter bl.a. inkomstdag,Det är om

saken, yrkanden och grunder, handlingar kommer eller skickassom
målen,i delgivning, frister, måletbeslut i tillförsut annatsamt som

målet och fårbetydelse för handläggningen. Slutligen iärsom av re-
gistren finnas uppgifter teknisk och administrativ karaktär.av

Terminalâtkomst

lagenNär register för betalningsföreläggande och handräckningom
infördes fanns terminalåtkomst.inga bestämmelser Kronofogde-om
myndigheterna sådan åtkomstskulle nämligen ha endast till sina egna
register medan Riksskatteverket, i egenskap generellt registeransva-av
rig myndighet, tillgångskulle ha till samtliga register. kronofogde-En
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myndighet kunde alltså inte via fåterminal uppgifter från andra myn-
digheters register. Ett förslag sådan utvidgad terminalåtkomst hadeom
visserligen förts fram, Datainspektionen avstyrkte förslaget efter-men

det skulle motverka det integritetsskyddande syfte uppnåvillesom man
ha regionala register. I motiven tillatt lagen detgenom sägs är osä-att

kert vilka vinster kan kronofogdemyndighetgöras när harsom ter-en
minalåtkomst till myndighets register, och förslagen sådanen annan om
åtkomst bör därför inte genomföras inspektionens bestämdamot av-
styrkande prop. 1990/91 :126 69.s.

Sedan den januaril 1997 finns dock möjlighet för kronofogde-en
myndighet ha terminalåtkomst tillatt andra kronofogdemyndig-även

Åtkomstenheters register. dock begränsadär till uppgifter del-om
givningsadress i utslag för den svarande i målär betal-ettsom om
ningsföreläggande eller handräckning vid den myndigheten samtegna
alla uppgifter i utslag i mål betalningsföreläggandeett för denom som

gäldenär i målär verkställighetett utslaget vid denom av egna myn-
digheten. Anledningen till terrninalåtkomsten utvidgadesatt och att-det skedde endast i begränsad omfattning utvärderingarattvar av-

visade delgivningsproblemsystemet att egentligen det enda kvar-var
stående allvarliga hindret effektiv handläggningmot denen av sum-
mariska prop. 1995/96:211 23processen s.

Utlämnande påuppgifter medium för automatiskav data-
behandling

Från register för betalningsföreläggande och handräckning får upp-
gifter lämnas på medium förut automatisk databehandling, det skerom
för redovisning till sökanden i mål. Regeringen harett dessutom ut-
nyttjat sin möjlighet uppdra Datainspektionenatt lämna särskiltatt
medgivande utlänmande i andra fall i frågaom uppgifter inteom som
omfattas sekretess. I dag förekommerav regelmässigt utlämnande
medium för automatisk databehandling till kreditupplysningsföretag.

Sökbegrepp

Vid sökning i register för betalningsföreläggandeett och handräckning
får sökbegrepp användas endastsom uppgifter bl.a.om nanm, person-
eller organisationsnummer, särskilt registreringsnummer, sökandens el-
ler ingivarens referensnummer, målnummer, dagen för målets avgöran-
de, bevakningstider och uppgifter målets För Riksskatteverketart.om
gäller särskilda begränsningar verket inte fåratt användagenom upp-
gifter sökanden eller svarandenom sökbegrepp.som
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Gallring

gallrasbetalningsföreläggande skallmåliUppgifter utslag uromom
år förflutitåret harmånad efter detunder juniregistren att tresenast

Övriga mål betal-uppgifterår då meddelades.från utslagetdet om om
månadjunihandräckning skall gallrasningsföreläggande eller senast

kronofogdemyndigheten.målet avgjortsåret efter hardet att av

Skuldsaneringsregister3.4.4

databehand-kronofogdemyndighet skall med hjälp automatiskVarje av
enligt Skuldsanerings-föra register för handläggning ärendenling ett av

framgår regis-förordningen 1994:348lagen 1994:334. Detta av om
sådant får förregister användasför skuldsaneringsärenden. Ett äventer

för framställ-tillsyn, planering och uppföljning verksamheten samtav
registeransvarig förning statistik. Varje kronofogdemyndighet ärav

sitt register.
fårI skuldsaneringsregister finnas uppgifter gäldenären ochett om

borgenärema i ärende ställföreträdare ellerett samt parternasom om-
bud. Datainspektionen har dessutom i beslut dnr 4186--4209-94ett
förklarat hinder inte föreligger registrera uppgifter bor-att mot att om

solidarisktoch betalningsskyldiga igensmän är parterpersoner som-
ärende i registren, inte uttryckligen i förord-dettaett trots att anges-

ningen.-
fårDe uppgifter förekomma i skuldsaneringsregister ärettsom van-

liga identifikationsuppgifter adress, telefonnummer,som namn, person-
eller organisationsnummer fåryrke Därutöver vissa hand-samt m.m.
läggningsuppgifter registreras, ärendenummer, inkomstdag, del-t.ex.
givningar, handlingar kommer in eller skickas beslut iut samtsom

fårärendet. Slutligen vissa uppgifter skuldernaäven näm-om anges,
ligen skuldbelopp, uppkomstdag, ställda säkerheter och övriga villkor.

Vissa begränsningar finns frågai sökmöjligheter i registren.om
Som sökbegrepp får fåtalanvändas endast identifikations- ellerett
handläggningsuppgifter, nämligen eller organisations-namn, person-

ärendenummer, inkomstdag, bevakningstider föroch dagennummer,
beslut i ärendet.

Uppgifter beslut skuldsanering utgångenskall gallras föreom om av
Övrigamånadjuni år efter år dådet beslutet meddelades. uppgiftersex

åretskall gallras efter det ärendet avgjordes.att
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3.4.5 Lönegarantiregister

fårRiksskatteverket förordningenenligt 1994:1283 lönegaranti-om
register med hjälp automatisk databehandling föra register överettav
vissa uppgifter statlig lönegaranti vid konkurs. Uppgifterna iom re-

fårgistret för framställninganvändas endast statistik.av
fårDe uppgifter finnas i registret fordringsslag och beloppärsom

för lönefordringar för vilka lönegaranti har begärts eller skall lämnas,
datum för underrättelser och beslut, arbetsgivarens verksamhetarten av

kommunen arbetsgivarensdär verksamhet bedrevs vid tiden församt
konkursbeslutet.

Riksskatteverket terminalåtkomsthar till får ocksåregistret. Verket
lämna frånuppgifter registret till Statistiska centralbyrån medium
för automatisk databehandling.

3.4.6 Konkurstillsynsregister tillstånds-och andra

register

Konkurstillsynsregister

Enligt kap.7 25 § konkurslagen 1987:672 kronofogdemyndighe-är
tillsynsmyndigheter i konkurs, och har i dentema egenskapen Data-

inspektionens tillstånd dnr 6100--6120-94 föra diarie- och ärende-att
hanteringsstödsregister.

Registret används för diarieföring, ärendehantering och framställ-
ning statistik. Inkomna och upprättade handlingar inom tillsyns-av
myndighetens verksamhetsområde registreras enligt bestämmelserna i
15 kap. sekretesslagen, med uppgift frånbl.a. handlingen harom vem
kommit in eller till den har expedierats diarienummer. Vidsamtvem
ärendehantering förs register samtliga konkurser.över De personer -
förutom handläggare på myndigheten vilka fårdet finnasom upp--
gifter i ärendehanteringsregistren konkursförvaltare,är ställföreträdare
och konkursgäldenärer. fårRegistren innehålla uppgifter bl.a.om

adress, eller organisationsnummer, tingsrättens besluts-namn, person-
datum, förvaltararvoden och lönegaranti.

Datainspektionen har i det nämnda tillståndsbeslutet uttryck-ovan
ligen ärendehanteringsregistren inte fårangett innehållaatt personupp-
gifter brott eller misstanke brott, uppgifter näringsförbudom om om
eller uppgifter omdömeutgör eller värderande upplysningsom annan

den registrerade. Uppgifter i register skall gallras årfemom efterett
det det aktuella ärendet avslutadesatt hos tillsynsmyndighet.en
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försäljningarexekutivahandläggningsstöd vidförRegister

försäljningexekutivförfarandet medeffektiviseringeniledSom ett av
tvångs-försäljning ochexekutivluftfartygskepp,fastigheter, samtav

medarbeteexekutionsväsendetpågår inombostadsrätterförsäljning av
färdigaVissa delarärendehanteringssystem. ärsärskilt systemetett av

Återståendekronofogdemyndigheter.samtligatagits i brukoch har av
sakägarför-omfattaravancerade och bl.a.teknisktdelar, är mersom

årbruk underiberäknas kunnainte klarateckningen, är ännu tasmen
1999.

tillstånd dnrkronofogdemyndighetemaharDatainspektionen gett
DUFF-EX Datorun-föra personregistreninrätta och265--274-97 att

Ändamå-exekutionsväsendet.förfastighetsförsäljningderstödd m.m.
kronofogde-förhjälpmedelde skallmed registrenlet utgöraär ettatt

försäljningsären-diarieföring handläggningvid ochmyndigheterna av
utsökningsbalken och bostadsrätts-verkställighet enligtförden m.m.

framställningfår för1991:614. Registren användaslagen även sta-av
tistik.

fastighetfår uppgifter tillregistren finnasI ärägaret.ex. somom
föremål till fastig-exekutiv försäljning, gäldenär inteför är ägaresom

föremål exekutiv för-bostadsrätt förheten, bostadsrättshavare ärvars
innehavaresäljning, sökande och ombud, andra borgenärer, sysslomän,

nyttjanderätt, konkursförvaltare inropare och köpare.samtav
får regi-uppgifter behövs vid handläggningenEtt antalstort som

i registren. sig bl.a. identifikationsuppgifter för ak-Det rörstreras om
tuella uppgifter bevakad fordran, fastighetsbeteckningarpersoner, om
och taxeringsvärde, avtal med mäklare och värderare, godtagbara bud

Även föremåletoch försäljningsdag. uppgifter för förfarandet, t.ex.om
fastigheten, registreras.

3.5 Register i Tullverkets verksamhet

Tullverket sedan den juli tidigare1 1999 enda myndighet. Denutgör en
organisationen bestod Generaltullstyrelsen chefsmyndighetav som

regionala bestårtullmyndigheter. dagI verket i stället hu-samt ettav
vudkontor regional organisation omfattar tullregioner.samt en som sex
Grundläggande bestämmelser organisationen finns i förordningenom
1991:1524 med instruktion för Tullverket.
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3.5.1 Allmänt Tullverkets verksamhetom

Tullverkets uppgifter består i uppbära tull, andra skatter och avgifteratt
vid import och övervaka och kontrollera trafiken till frånochexport, att
Sverige så bestämmelser in- och utförsel efterlevs be-att samt attom
driva viss utrednings- åklagarverksamhetoch frågai brott motom
bestämmelserna import och Verket har dessutom vissaävenexport.om
andra föreskrivna övervakningsuppgifter. Tullverket tillämpar numera

processorienterad indelning verksamheten, och den faktiska elleren av
operativa verksamheten indelas i huvudprocessema effektiv handel och
gränsskydd stödprocessema analys och brottsutredning. Nedansamt
följer kort beskrivning de huvudsakliga arbetsuppgifter deten av som
åligger Tullverket utföra.att

Effektiv handel

Processen effektiv handel syftar till hantera den legala kommersiellaatt
godstrafiken, och omfattar händelser från det företag beslutaratt ett att
importera, eller transitera till dessexportera tull ochrättatten vara
skatt har betalats till En Tullverkets viktigaste uppgifter,staten. av
vilket framgår benämningen effektiv handel, underlätta han-ärav att
deln med andra länder snabbt och effektivt handlägga frågorattgenom

bl.a. tullar och skatter kontrollerauttag trafiken till ochom samtav
från utlandet så bestämmelser in- och utförsel,att licenser ochom
kvoter efterlevs.m.m.

Den rättsliga reglering Tullverkets verksamhet i dessastyrsom
frågor utgörs antal EG-rättsliga förordningar, rådetsett stortav t.ex.
förordning EEG 2913/92 inrättandet tullkodex förnr om av en ge-
menskapen, svenska författningar, främstsamt tullagen 1994:1550.
En de primära uppgifterna för Tullverket iär egenskap be-av att av
skattningsmyndighet uppbära tull, skatt och avgifter EU ochannan

Med skatt tullstaten. än mervärdesskatt utgår vidt.ex.annan avses som
import och vissa punktskatter. Vilka tullar och skatter skall betalassom
för olika framgår EG:s tulltaxa och flertal specialförfatt-varor ettav
ningar.

Förfarandet vid import går förenklat beskrivet till föl-av varor
jande Densätt. i yrkesmässig verksamhet föraatt in isom avser varor
landet har ofta tillstånd Tullverket hem och användaatt taav varor
innan tull och mervärdesskatt betalas. Vid införseln skallm.m. varorna
dock deklareras till Tullverket och därefter skall inom antal dagarett en
fullständig deklaration lämnas in. Detta sker ofta helt elektroniskt med
hjälp tulldatasystemet se nedan. Med ledning de uppgifterav av som
importören eller dennes ombud lämnar fastställer Tullverket tull etc.
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Tullverketförfarande kontrollerarför l samband med dettavarorna.
och hante-föreligger införsel. Vid kontrolleninget hinderäven att mot

oftaTullverketringen import- eller exportrestriktioner samarbetarav
Livsmedelsverket och Jordbruksverket.med andra myndigheter, t.ex.

samlar Tull-arbetet med tullar och andra skatterFörutom uttag av
verket omfattande statistiskt material utrikeshandel,även ett om som

centralbyrån. Sådansedan förs vidare till Statistiska statistik be-är av
tydelse för den kommersiella handeln och samhället i övrigt.

årligenTullverket hanterar 1,5 miljoner importärenden och caca
2 miljoner exportärenden.

Gränsskydd

Processen gränsskydd syftar till hantera den illegala trafiken ochatt
därigenom förhindra icke önskvärda Gräns-gränsen.att varor passerar
skyddet omfattar frånskeendet åtgärderpreventiva för förhindraatt
smuggling till avslutande kontroll och utvärdering eventuellsamt
brottsanmälan.

En Tullverkets grundläggande uppgifter, vid sidan att ta utav av
tullar och andra skatter, övervaka Sveriges och kontrol-är gränseratt
lera import och fungerar såväli enlighet med svenskatt export av varor

EG-rätt. Till kontrollåtgärderstöd förrätt olika slag har Tull-som av
verket bl.a. bestämmelserna i tullagen och lagen 1996:701 Tull-om
verkets befogenheter vid Sveriges land inomgräns Euro-mot ett annat
peiska unionen.

En särskild uppgift åliggerdet Tullverket utföra kontrollärattsom
punktskatter. Den rättsliga regleringen den verksamheten finns iav av

lagen 1998:506 punktskattekontroll alko-transporterom av m.m. av
holvaror, tobaksvaror och rnineraloljeprodukter. Sådana transporter

åtföljasskall ledsagardokument omfattas ställd säkerhet församtav av
betalning skatt enligt lagen tobaksskatt, lagen alkoholskattav om om
och lagen skatt energi. fårTullverket bl.a. genomföra kontrollerom

yrkesmässig vidvägtransport olagliga eller misstänktaav samt tran-
omhänderta de handlingar och containrarsporter med-varor, m.m. som

förs vid för kontroll punktskatter skalltransporterna betalas iav om
Sverige och såi fall skattskyldig. fårTullverketär kon-ävenvem som
trollera postförsändelser i det syftet. Tullverket dock inte beskatt-är
ningsmyndighet i fråga dessa punktskatter, den uppgiften lig-utanom

på Skattemyndigheten i Gävle Särskilda skattekontoret i Ludvika.ger
Punktskattekontroller genomförs därför i samarbete mednära skatte-
förvaltningen.

förhindraFör eller avslöja smugglingatt för vilka det finnsav varor
särskilda restriktioner, narkotika och alkohol, bedrivert.ex. vapen,
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Tullverket spaning. Den verksamheten inryms i huvudprocessenäven
gränsskydd. Tullverkets brottsutredande verksamhet utgör en egen pro-

nämligen stödprocessen brottsutredning. Tullverket har enligt la-cess,
1960:418 straff för varusmuggling möjlighet inleda för-attgen om

undersökning vid misstanke brott. brottsutredningarI inte ärom som av
enkel beskaffenhet skall ledningen förundersökningen övertasav av
åklagare. åtalVid måli inte allvarligare brott kan talanrör statenssom
emellertid föras särskilda befattningshavare vid Tullverket tull-av
åklagare. påSom exempel verksamhetens omfattning kan nämnas att
Tullverket under perioden januari november 1998 gjorde 2 000 be-ca
slag avseende narkotika.

Datorutvecklingen inom Tullverkets verksamhet

Efter frånredan 1930-talet ha datorer i form hålkortsma-att använt av
skiner för registrering viss utrikeshandelsstatistik, ökade använd-av
ningen datorer inom Tullverket väsentligt under 1970- och 80-talen.av
Inledningsvis begränsades användningen till central uppbörd tull,av

utvidgades därefter till omfatta registreringäven bl.a. tull-attmen av
deklarationer. Tullverket hade också del i viss datoriserad hantering

visserligen inte låg inom verkets myndighetsornråde,som än-men som
då berörde dess verksarnhet. Som exempel kan tulltjänste-nämnas att

hade vissmän terrninaltillgång till datasystem drevs Göteborgssom av
hamn och tullupplaget Landvetters flygplats.

Under slutet 1980-talet genomfördes statlig utredning tull-av en
datautredningen, övergick i projekt med syfte bygga da-ettsom att ett
toriserat för hantering Tullverkets verksamhetsystem med klareringav

import-, och transitärenden, debiteringexport- tull, andra skatterav av
och avgifter behandling uppgifter församt statistiska ändamål. Sy-av

benämns tulldatasystemetstemet, TDS, innefattar bl.a. elektro-som
nisk dokumenthantering vid tullklarering Införandet TDS före-m.m. av
gicks omfattande utredningsarbeteett och för skulleav att systemet
kunna i drift planerat, medtas den juni1 1990, krävdes ocksåstartsom
författningsreglering hanteringen. Det skedde bl.a. införandetav genom

tullregisterlagen 1990:137 och tullregisterförordningenav 1990:179
den juni1 1990.

Utvecklingstakten på datorstödsornrådet har varit snabb hos Tullver-
ket och i dag utväxlas 75över tulldokumenten elektronisktprocent- av
mellan företagen och Tullverket via TDS. pågårDet dock fortfarande

omfattande utvecklingsarbeteett datorsystemen användsav som av
Tullverket. I detta sammanhang bör de projektenstörre RISK och Ser-
vicetrappan särskilt.nämnas
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RISK Riskvärdering, Initialkontroll, Spärrhantering och Klare-
ringsstrategi datoriserat riskanalyssystem inom ochTDSär utgörett

viktigt instrument för identifiera områdenoch kontrollera deett att
inom klareringsverksamheten där riskerna för felaktigheter är störst,
samtidigt de tulldokument där riskerna för fel mindreärsom passerar
snabbare såledesRISK innebär snabbare effekti-ochsystemet.genom

klarering elektroniska ärenden. klareringsmodellenDenvare av nya
baseras riskanalysmetoder och utökat systemstöd fördelarett som
ärenden i olika priorietetsgrupper så ärenden där det finns elleratt stor
medelstor risk för fel för särskilda kontrollåtgärder, medansorteras ut
ärenden där föreliggerdet liten risk för fel klareras med förenk-en en
lad klareringsfunktion. Genom RISK kan Tullverket störresatsa resur-

på information och service samtidigt kvaliteten i kontroll-ser som
urvalet förbättras, vilket medför den legala trafiken mindrestörsatt av
de kontrollåtgärder Tullverket utför.som

Servicetrappan tullsystem för god kvalitet och smidiga tull-ett-
rutiner utveckling såledesär RISK och skall bedrivas inomen av-

för TDS. Projektet innebär i korthet Tullverketramen att ett nyttgenom
förfarande inte i utsträckning i dag skall kontrollera densamma som
legala kommersiella godstrafiken, i stället där deutan satsa resurserna
utnyttjas effektivt. Detta uppnåsskallmest medett systemgenom
enklare klareringsförfarande innebär fördelar och lättnaderstorasom
för de import- och exportföretag och andra ekonomiska operatörer som

kända Tullverket för hållaär hög kvalitet i uppgiftslämnandeattav en
och i sina rutiner för utrikeshandel. Tanken företag fåskallär möj-att
lighet i olika bl.a. utnyttja förenklade och därmedatt steg snabbare kla-
reringsförfaranden. Arbetet med tillståndsgivningen för användande av
förenklade förfaranden skall därvid ha hög prioritet för skapaatten
förutsättningar för generellt högre kvalitet hos tulldeklarationema,en
vilket innebär de i normalfallet inte behöver granskas lika ingåendeatt

skulle fallet. Innan företag får tillstånd, skallsom annars ett ettvara
Tullverket förvissa sig företaget sådanahar rutiner och dessattom per-

sådanasonal kunskaper kan förvänta sig det leveratt tillattman upp
vad generellt krävs enligt tullagstiftningen och de särskilda villkorsom
och förutsättningar tillståndet.i Visar det sig i det löpandesom anges
arbetet företag, påpekanden, inteatt leverett tilltrots vad kanupp som
begäras företag fått tillstånd exempelvis använda sig för-av attsom av
enklade förfaranden, skall tillståndet dras in antingen för begränsaden
tid eller tills vidare.
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3.5.2 Tullregister

beskrivning TDSEn kort tulldatasystemetav

fårför registerTullregisterlagen reglerar Tullverketett gemensamt som
automatisk databehandling. TDS används allmäntföras med hjälp av
såväl tullregistret. harbegrepp för tulldatasystemet Främstett somsom

inneburit procedurer vid tullklarering dvs. Tull-TDS manuellaatt
åtgärder fråga till godkänd tullbe-verkets i angettsvara somom en

handling automatiseras, information tidigare läm-bl.a. att somgenom
på i i form elektronisktpappersdokument stället kan lämnasnats nu av

överförda uppgifter, elektroniska dokument. ochs.k. Import- export-
deklarationer sådankan dock fortfarande lämnas och ävenpapper,

ingårhantering i TDS tulltjänsteman registrerar ingivnaattgenom en
uppgifterna i TDS led i tullklareringen.ettsom

Det elektroniska förfarandet inom iTDS kan korthet beskrivas eller
exemplifieras följande näringsidkareEn vill importera el-sätt. som
ler standardiserat elektroniskt meddelandeupprättarexportera ettvaror

förses med för varje ärende unikt identifieringsnummer tullid.ettsom
Detta meddelande överförs elektroniskt till mottagnings-externen
funktion, frånsköts fristående servicebyrå,Tullverket därsom av en
meddelandets äkthet kontrolleras. Det sker enkelt uttryckt genom en
kontroll meddelandet frånkommer den angivna avsändaren ochattav

oförvanskat, vilket visst tekniskt kan fastställasär med hjälpsätt av
elektroniskt sigill, kan den elektroniskanärmast utgöraett som anses

motsvarigheten till namnteckningen på pappersdokument.ett
Det elektroniska meddelandet skickas därefter till Tullverkets cen-

traldator i Luleå. olikaI delsystem inom TDS flertalsedangörs ett au-
tomatiska kontroller ärendet, avseende tillstånd,krav pris-t.ex.av
avvikelser, riskanalysbaserade eller slumpurval. ärendeEttspärrar som
klarar den automatiska kontrollen fördelas till "grön kanal, vilket in-
nebär föreslårTDS ärendet bör godkännas någraatt att utan att ytter-
ligare kontroller tulltjänsteman. gårEtt ärende inte igörs av en som

kontrollen fördelas i stället till röd kanal, vilket i sin inne-turgenom
bär vissa åtgärder måste vidtas tulltjänsteman innan slutligtatt ettav en
klareringsbeslut kan fattas. För klarering faktiskt skall ske iatt ett
ärende har överförts elektroniskt till TDS, krävs näringsidkarensom att

något särskilt begär detta,sätt direkt i det elektroniska doku-t.ex.
någoteller vid tillfälle. När klarering begärd överförsmentet ärsenare

det elektroniska ärendet till lokaldator i den region där ärendet hören
Ärendenhemma. i TDS fördelas till grön kanal kan eftersom numera

införandet RISK byggt riskanalys se avsnitt 3.5.1ett systemav - -
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klareras gårhelt automatiskt. Härefter ärendet igenom olika delsystem,
uppbördssystemet.t.ex.som

Som tidigare ingår i TDS, förutom det beskrivna elek-nämns nyss
troniska förfarandet, ärenden lämnas manuellt,även attsom genom
dessa registreras i tulltjänsteman med hjälpsystemet av en av en
datorterminal. omfattar såledesTDS i sin helhet samtliga ärenden som
innefattar klarering vid import, och transitering, debiteringexport av
tull och andra skatter insamling och bearbetning underlag församt av
handelsstatistik.

Tillämpningsområde ändamåloch

Som får Tullverketnämnts för vissa särskilt angivna ändamål föraovan
tullregister med hjälp automatisk databehandling.ett gemensamt av

Vid sidan tullregistret TDS förekommer register för tullens brotts-av
bekämpande verksamhet. Dessa register omfattas dock inte bestäm-av
melserna i tullregisterlagen avsnittse 3.5.4.

De i tullregisterlagen angivna ändamålen för tullregistret var ur-
sprungligen fastställande, uppbörd, restitution och redovisning tullav
och skatter skall betalas till Tullverket, fullgörande över-m.m. som av
vakning, kontroll och revisioner inom tullmyndighetemas verksamhets-
område, planering och tillsyn tullverksamheten framställningsamtav

viss statistik. I samband med lagens tillkomst uttalades i förarbetenaav
det huvudsakliga ändamålet medatt tullregistret uppgiftsläm-attvar

nandet och tullens klareringsrutiner skulle automatiseras och rationali-
prop. 1989/90:40 18.seras s.

Sverige har medlemskapet fåtti EU ökat behov ef-genom ett av
fektiv punktskattekontroll, eftersom sådan kontroll väsentligären av
betydelse för den fria rörligheten för inomatt gemenskapen skallvaror

Ändamålskatalogenuppnås. har därför utökats för denna effektivareatt
kontroll skall kunna genomföras. Vad det frågaär tullregistretär attom
får användas för prövning och tillsyn upplagshavare,över skatte-av
upplag och registrerade enligt lagen 1994:1563varumottagare om
tobaksskatt, lagen 1994:1564 alkoholskatt och lagen 1994:1776om

skatt energi för revisions- och kontrollverksamhetom samt annan
enligt lagen 1984:151 punktskatter och prisregleringsavgifter.om

Registeransvar

Tullverket registeransvarigtär för tullregistret. Det följdär atten av
Tullverket sedan den l juli 1999 endaär myndighet. Registeransva-en

delades tidigare mellan Generaltullstyrelsenret och de regionala tull-
myndigheterna.
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Registerinnehåll

får finnasUppgifter i registretsom

viktigt karaktärendettullregisterlagenmotiven till ärI attattanges
någon de-slås fast i lag,får i registretföras inuppgifterde attmensom

uppgifter1989/90:40 20. Deinte möjlig prop.taljreglering är soms.
funktion.fylla sinskall kunnaför TDStillåts sådana krävsär attsom

ilämnarelleruppgifter importörersig exportörerDet ettrör somom
kontroll import,uppgifteruppgifter i EG:s tulltaxa,vissaärende, avom

statistikproduktion.föruppgifteroch punktskatter samtexport
debitering eller avräk-får innehålla uppgifterregistretVidare om

beslut im-Tullverket ocheller avgifter, beslutning skatter omavav
tillståndutfärdas andra myndigheter,exportlicenserellerport- som av

skattskyldig avseenderegistreringför import ellerkrävs export, avsom
skattindrivning tull,vissa betalning ochpunktskatter samt av annan

fysiska och juri-får finnas uppgifteroch avgifter. detHärutöver om
transportmedelidentitetsbeteckningar fördiska identitet samtpersoners

får finnasAvslutningsvis detuppgifter derasoch ävenägare.m.m. om
åtkomst användningregistret för till ochuppgifter för kontroll samtav

det.av

Sambearbetning

I tullregisterlagen finns särskilda bestämmelser sambearbetningom av
frånuppgifterna i tullregistret med uppgifter andra register. Vad som

frånfår registerregleras tullregistret sambearbetas med uppgifterär att
hos Riksskatteverket, Kommerskollegium och Jordbruksverket. När det

två igäller de sistnämnda myndigheterna regleringen uppgifteravser
frågaderas register import- exportlicenser, ioch medan detom om re-

gister hos Riksskatteverket sambearbetning uppgifter regist-är av om
rering skattskyldiga motiven till lagen markeras be-I attav som avses.
stämmelsen inte avsedd uttömmande, det i förord-är att attutanvara
ning eller beslut Datainspektionen skall möjligt attgenom av vara
tillåta Sambearbetning i fallandra de uppräknade prop.även än
1989/90:40 24.s.

Terminalåtkomst

Tullverket har terminalåtkomst till tullregistret. fårEn tullregion dock
endast del de uppgifter behövs i regionens verksamhet. Mot-ta av som
svarande begränsning förgällde tullmyndighetema före omorganisatio-

den 1 juli 1999. Vid tullregisterlagens tillkomst hade inga myndig-nen
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heter utanför Tullverket terminalåtkomst, led i effektivise-ettmen som
ringen punktskattekontrollen får fr.o.m. den juli såväll 1998 Riks-av
skatteverket vissa skattemyndigheter sådanha åtkomst till regist-som

För samtliga myndigheter inom skatteförvaltningen terminal-ret. avser
åtkomsten uppgifter kontroll och beslut enligt lagen 1998:506om om
punktskattekontroll alkoholvaror, tobaksvarortransporterav m.m. av

mineraloljeprodukter.och

Utlämnande påuppgifter medium för automatisk data-av
behandling

fårUppgifter lämnas från tullregistret medium för automatiskut
databehandling till Jordbruksverket, Kommerskollegium, Riksskatte-
verket, skattemyndigheter, Riksrevisionsverket, Statistiska centralbyrån
och Kemikalieinspektionen. Regeringen har i tullregisterförord-även
ningen bemyndigat Datainspektionen lämna särskilt medgivandeatt om
utlämnande till andra myndigheter.

Sökbegrepp

När klareringsärende anhängiggörsett i TDS skall den sökandem.m.
ärendespecifikt tullidentifikationsnummerett tullid. Vidange sökning

i tullregistret efter visst ärende skall i första handett detta tullid an-
vändas sökbegrepp. I vissa fall kan det dock finnas behovsom attav
använda andra sökbegrepp för identifiera ärende,att ett t.ex. or-
ganisations- eller tullregisterlagenI därförpersonnummer. attanges
tullid, och organisationsnummer grundläggande sök-personnummer är
begrepp i registret.

I motiven till lagen uppräkningen sökbegrepp inteatt äranges av
uttömmande, vilket innebär lagen inte begränsar sökningar tillatt an-
vändande dessa begrepp prop. 1989/90:40 21. sådanEn begräns-av s.
ning finns däremot i tullregisterförordningen, vilken framgår attav om
det uppkommer fråga i tullregistret använda sökbegreppatt för-om -

de i lagen uppräknadeutom har grundläggande betydelse försom re--
gistrets funktion och känsliga frånär integritetssynpunkt, skallsom
Tullverket överlämna frågan till regeringen för avgörande.

Gallring

Uppgifter hör till tullärende skall gallrasett registret årsom efterur sex
utgången det kalenderår då uppgiften lämnades eller iav vissa fall- -registrerades. Om det i lag eller författning har föreskrivits läng-annan

bevarandetid år,än gäller dock den bestämmelsen.re Dessutom harsex
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skäl,särskildadet finnsRiksarkivetbemyndigatregeringen att, om
uppgifter.vissabevarandetider förföreskriva andra av

TDSmottagningsfunktion iochElektroniska dokument

består idel TDSavsnitt nämndesInledningsvis i detta storatt aven
dokumentelektronisktdokument. Begreppetelektroniskahantering av

inne-upptagning1994:1550 endefinieras i 12 § tullagen varssom
förfarande".visst tekniskthåll verifierasoch utställare kan ettgenom
elektroniskthanteringenavsnitttidigare i dettaVidare nämns ettatt av

förnäringsidkarebörjar medmeddelandedokument eller att t.ex. en
varifrån eftermottagningsfunktion, dettillmeddelandetöver externen

centraldator. Rege-till Tullverketsvidarebefordrasäkthetskontrollen
mottagningsfunktionen med detinförandet denringen motiverade attav

eventuellt krävsfrån till Tullverketsänds företagmeddelandennär ett
från språk den avsändande datorndet användsöversättning avsomen

översättningsuppgiftspråk och dennatill TDS arbetar meddet attsom
kansärskild mottagningsfunktion,lämpligen bör igöras varasomen

f..någon 1989/90:40 25placerad hos Tullverket prop.än sannan
mottagnings-anförde företag sköterRegeringen även att ett som

jämställas postkontor till vilket meddelandekontrollen kan med ettett
mottagnings-för vidarebefordras tillkommer sedan Iatt mottagaren.

funktionen teknisk avsända programfilen, dvs.sker kontroll denen av
uppvisar brister.meddelandet, till avsändaren dennärreturnerassom

Någon innehålletkontroll dock inte i meddelandet, detgörs ärutanav
ansåg sådanöverföringen Regeringen inte kon-kontrolleras. attsom en

troll kunde led i ärendehanteringen.utgöra ettanses
Författningsstödet för särskilda förfarandedet med extern mot-en

tagningsfunktion finns i tullregisterförordningen.tullregisterlagen och I
lagen regeringen eller myndighet regeringenden be-sägs att som

får överlärrma juridisk förmedla uppgifter tillstämmer atten person
frånoch tullregistret sådanai elektroniska dokument i tull-som avses

lagen. förordningenI har regeringen sedan bemyndigat Tullverket att
besluta överlärrmande mottagningsfunktionen till juri-externom av en
disk ocksåvilket har skett.person,

Tullmålsjoumaler3.5.3

I samband med främst tullbeslag ärende hos Tullverket.öppnas ett
Dessa ärenden inordnas tullmålsjoumali består iaktemaen som av
inkomna tullmål, ordnade i nummerföljd. Datainspektionen har genom
beslut den 30 juni 1993 dnr 1059--1096-93 tillståndTullverketgett
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tullmålsjoumaler,föra benämndasärskilda personregister, deävenatt
ändamål sökregister till de egentliga jour-vilka har utgöraattsom

däri in-nalerna för uppföljning, komplettering och statuskontroll deav
gående fårärendena. Personregistren användas för framställningäven

Tullmålsjoumalema består alltsåstatistik. personregistren närmastav
tullmålen.datoriserade fördagboksbladav

får innehålla sådant,Registren uppgifter 0b-ärendetom som om
jektet dvs. den före-ärendet avser ochperson som om somvaran var
mål för sådanttullbeslaget Uppgifter ärendet kanm.m. om vara som re-
gistreringsdatum, åklagarmyn-brottsort, handläggare och referens till
digheten. fårOm objekten det finnas uppgifter ellerom person- orga-
nisationsnummer, kön, nationalitet, för dom ellerdatumsamtnamn,
strafföreläggande i ärendet. uppgifterDe registreras ärsom om varan
varuslag eller varubenämning, mängd och värde, transportsätt, göm-
ställe, lagringsplats, åtgärderprocessbeslut och andra m.m.

tullmålsjoumalemaPersonuppgifter i alltså personregistren skall- -
gallras de inte längre behövs, dock fem år efter den tidpunktnär senast
då ärendet avslutades.

3.5.4 Register i brottsbekämpande verksamhet

Vid sidan tullregistret TDS för Tullverket registerävenav som an-
vänds i den brottsbekämpande verksamheten. Bestämmelser regis-om

i den verksamheten fanns tidigare i förordningen 1987:864ter om
Tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet, tillkomsom
med stöd bestämmelse i lagen 1965:94 polisregisterav en om m.m.

Det brottsregister Tullverket fört gåtthar under benämningensom
SPADI, spaningsdiariet. Sedan den januari1 1998 finns regleringen av
brottsregister i stället i lagen 1997:1058 register i Tullverketsom
brottsbekämpande verksamhet och i förordningen 1997:1064 om re-
gister i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. De sistnämnda för-
fattningama Tullverket föra vissa register irätt underrättelse-attger
verksamhet, nämligen analysregister underrättelse-samt ett gemensamt
register och spaningsregister.ett gemensamt

7 19-1588SkattTullExekutionNormer
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Övergripande frågor principeroch4

frågorvår inställning till övergripandekapitel redovisarI detta mer
berör samtliga eller de flestaprinciper allmän karaktäroch avav som

våra följande kapitlen kommerlagförslag. I de närmast närmareatt
våra områdenförslag till lagstiftning inom de olikaigenom som
vårtomfattas Eftersom samtliga lagförslag har likartaduppdrag. enav

många innehållerstruktur och i delar identiska eller likartade bestäm-
våramelser, har vi valt i kap. redovisa överväganden lag-5-7att om

stiftningen i allmänhet, in de enskilda lagför-närmareutan att
förhållandenslagen. Därefter redovisar i 8 kap. de särskilda som

verksamhetsområdengäller för olika och i vissa delar kräver sär-som
skilda bestämmelser specifika för respektive verksamhet.ärsom

4.1 Behovet datorstöd i myndighets-av

verksamhet

Användningen datorer hos myndigheter i Sverige har ökat kraftigtav
årsedan 1970. Denna utveckling naturligt led i effektiviseringenär ett

verksamheterna. långtgåendeDen alltmer intemationaliseringen till-av
med det faktum människor rörliga inom lan-är ävenattsammans mer

dets kommer framöver ställa alltgränser, krav effektivstörreatt en
ärendehantering hos myndigheterna. finns därförDet ingen anledning

behovet datorstöd kommer fortsättaän öka.att anta annat att attav
Tullverket kan exempel detta behov. Verket har sedantas ettsom

slutet 1980-talet utökat datorstödet i sin verksamhet och därigenomav
rationaliserat bort del pappershanteringen. Detta tillstor trotsen av
fortsätter utvecklingen datorornrådet inom Tullverket i snabb takt -
inte minst grund de uppgifter följer Sveriges EU-av nya som av
medlemskap och flera projekt har nyligen eller är vägstartats att-

Ävenslutföras. inom pågårskatteförvaltningen projekt med syfte iatt
allt grad automatisera den istörre delar redan elektroniskt base-stora
rade ärendehanteringen. Inom exekutionsväsendet har inteännuman

långt,kommit lika långtgående pågåendeplaner, och projekt, finnsmen
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imed syfte införa i helt elektronisk ärendehantering bl.a.stort settatt
utsökningsverksamheten.

myndighetsområdetDen snabba utveckling datoriseringen inomav
varit har visat den lagstiftning reglerar användandetattsom som av

måstedatorstöd teknikoberoende flexibel, föroch inte hindraattvara
effektivisering pågår.den verksamheterna kontinuerligt Dettaav som

inte minst påtagligt i de verksamheter harär Detöver. ärattsom se
intill omöjligt för hållalagstiftaren jämn takt med den tekniskanäst att

utvecklingen, och det särskilt tydligt just inom dataområdet. Förär att
inte hamna i situation där den tekniska utvecklingen den rätts-styren
liga regleringen, det enligt vår mening nödvändigt med lagstift-är en
ning sikte principiellt frågor,viktiga så långt möj-tarsom men som
ligt lämnar detaljregleringen därhän. såledesLagstiftningen skall styra
användandet teknik i allmän verksamhet, inte samtidigttvärtom,av ny

den rättsliga får tillåtasregleringen inte förhindra eller onödigtvissom
försvåra välkommen effektivisering olika verksamheter.en av

4.2 Skyddet för personlig integritet

De grundläggande bestämmelserna till skydd för den personliga integri-
finns i regeringsforrnen RF. Redan i kap. slåsteten 1 2 § fast detatt

allmänna skall den enskildesvärna privatliv. Denna intention kom-om
till uttryck i delar den lagstiftning reglerar det allmän-storamer av som
handlande enskilda och enskildas handlandeävengentemotnas gent-

varandra. Som sådanexempel lagstiftning kanemot brotts-nämnas
balken och sekretesslagen 1980: 100. Av betydelse är även rättenstor
för enskilda enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningenatt del allmän-ta av

handlingar handlingsoffentligheten. Härigenom enskil-na garanteras
da insyn i och kontroll den offentliga förvaltningen, vilket kanav vara

frånpositivt integritetssynpunkt. Offentligheten kan emellertid även
innebära nackdelar från integritetssynpunkt, eftersom enskilda tvingas

uppgifter dem åtkomligakanacceptera föratt andraom vara personer.
I 2 kap. 3 § RF finns särskild bestämmelse integritets-en som avser

skyddet vid användandet automatisk databehandling. Där sägsav att
varje medborgare, i den utsträckning i lag, skall skyddassom motanges

hans personliga integritet kränksatt uppgifter honomattgenom om
registreras med hjälp automatisk databehandling. Den författningav

tidigare har haft främsta syfte uppfylla regeringsforrnenssom attsom
intentioner i fråga integritetsskydd i datoriserad verksamhet ärom
datalagen 1973:289, vilken har personuppgiftslagenersattsnumera av
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1998:204. Särskilda integritetsskyddande bestämmelser utlämnan-om
uppgifterde dataregister finns i sekretesslagen.ävenav ur

Det inte möjligt definiera exakt vad med personligär att som avses
integritet. minst svårigheter,Inte det eftersom uppfattningenmöter om
vad personlig sfär varierar mellan olika Dess-är rentsom en personer.

förändras inställningen till ocksåintegritet tiden. kanDetöverutom
konstateras varken lagstiftning innehåller någonsvensk eller doktrinatt
enhetlig definition. Flera försök utreda begreppet personlignärmareatt
integritet har dock gjorts i frågorandra sammanhang där datorise-om
ringen i samhället har varit aktuella. Som exempel kan Offent-nämnas
lighets- och sekretesslagstiftningskomrnittén i betänkandet Data och
Integritet SOU 1972:47, Datalagstiftningskomrnittén i betänkandet
Personregister Datorer Integritet SOU 1978:54 Data- ochsamt- -
offentlighetskomrnittén i betänkandet Integritetsskyddet i informations-
samhället Ds 1987:8.Ju allt finnsAv döma det enighet vis-att attom

faktorer särskilt viktiga hänsyn tillär det gäller bedömanäratt ta attsa
integritetskänsligheten vid automatiserad behandling personuppgif-av

Det gäller personuppgifter insamlas och registreraster. arten av som
och varför detta hur och uppgifternagörs, används mäng-samtav vem
den uppgifter påsamlas och någotställe ellerettav som samma som

tillgängliga för bearbetningar ochsätt är sammanställningar.annat
Oavsett hur väljer integritetsbegreppet, det knappastatt ärman se

vågat påstå informationsmängder såsamladeatt att stora är attsom
uppgifter enkelt sökbara elektroniskär och används vidväg som
myndighetsutövning, påtaglig risk förutgör enskildaatten personer
skall för icke intrångacceptablautsättas i den personliga sfären. Stat-
liga myndigheters användande datorer i verksamheten alltsåkan iav
sig hot den personliga integriteten.utgöra måsteDetta hela ti-ett mot
den beaktas vid utformandet lagstiftningen på området.av

Allmänna bestämmelser integritetsskydd inom dataområdetom
finns, tidigare, i personuppgiftslagen.nämns För olika verksam-som
heter kan dock integritetsproblemen skiftande går alltsåDetart.vara av
inte generellt lösa alla problem och fullt beakta frågeställ-allaatt ut
ningar vända sig till personuppgiftslagens bestämmelser.att Degenom
olika integritetsaspekter aktuella i sambandär med regleringensom av
användandet datorer och dataregister inom skatteförvaltningen,av exe-
kutionsväsendet och hos Tullverket, vilka uppgifter fårär t.ex. som
registreras, får del dem fåroch hur de användas. frågaItavem som av

får del uppgifter intar omfattningen myndigheterstaom vem som av av
direktåtkomstoch andras till elektroniskt lagrad information sär-en

Sådan åtkomstställning. har långunder tid särskilt integritets-ansetts
känslig. Detsamma har gällt samköming uppgifter från olika källor.av
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Vi kommer behandla de olika integritetsaspektema efterhandatt
redovisar vår inställning i de sakfrågoma,olika gällandet.ex.som

direktåtkomst. slåsRedan bör dock fast det viktigtatt attnu anser
författningsreglering bland syftar till underlätta myndig-annat attsom
heters användande datorer för uppnå effektivitetsvinster i olikaattav

fårsamhällsfunktioner, inte utformas sådant integritets-sättett att
skyddet för enskilda urholkas påeller försämras oacceptabelt sätt.ett

4.3 Behandling personuppgifter ochav

andra uppgifter i myndighetsverksarnhet
bör författningsregleras särskilt

Vårt förslag: All behandling personuppgifter i verksamhet inomav
skatteförvaltningen, exekutionsväsendet och hos Tullverket skall
författningsregleras särskilt. Behandling i administrativ verksamhet
skall dock inte omfattas lagstiftningen.av

Regleringen skall omfatta behandling såväl personuppgifterav
uppgifter vilka kan hänföras endast till juridiska För-som personer.

fattningama skall tillämpas all automatiserad behandling av upp-
gifter. På manuell behandling skall författningarna tillämpas endast

personuppgifter ingår i eller avsedda ingåär i struktureradom att en
samling uppgifter tillgängliga för sökningär ellerav som samman-
ställning enligt särskilda kriterier.

Personuppgifter fåskall behandlas i enlighet med de grundlägg-
ande bestämmelser finns i personuppgiftslagen. varjeI författ-som
ning görs uttrycklig hänvisning till de bestämmelser ien personupp-
giftslagen tillämpliga.är Eftersom särskilda krav ställs be-som
handling personuppgifter inom olika verksamhetsområden, kom-av

varje författning innehålla vissa uttryckliga bestämmelsermer att
avviker från personuppgiftslagen.som
författningarnaI skall främst de grundläggande principerna för

behandling personuppgifter och andra uppgifter regleras. Detalj-av
regler skall meddelas regeringen eller den myndighetav som rege-
ringen bestämmer.
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4.3.1 måstePersonuppgiftslagen kompletteras

Olika myndigheters verksamheter ställer olika krav de regelverk
riktlinjer för verksamheternassätter bedrivande. Detta gällersom upp

behandling dåpersonuppgifter, främstäven och automatiserad be-av
handling. Personuppgiftslagen gäller generellt, vilket innebär det föratt
olika myndigheter kan behövas bestämmelser frånavviker vadsom

i den lagen. Det kan såvälgälla i skärpande riktning inte-som anges av
gritetsskäl, i mildrande riktning effektivitetsskäl.som av

Avvägningen mellan integritet och effektivitet kan inte nödvändigt-
vis bedömas måttstockmed för olika verksamheter. Somsamma exem-
pel kan skatteförvaltningennämnas och exekutionsväsendet. Flera av
de register i dag förs Riksskatteverket och skattemyndighetemasom av
omfattar i hela Sveriges befolkning, medan kronofogdemyn-stort sett
digheternas register endast omfattar den del befolkningenav som av
olika skäl har eller har haft betalningssvårigheter eller harsättannat
kommit i kontakt med kronofogden. Eftersom redan omfattningen av
uppgifter i datoriserat register påverkar bedörrmingenett integritets-av
frågorna, kan det finnas anledning på den grunden ha olika bestäm-att
melser för olika verksamheter. Härutöver finns flera andra orsaker till

behoven bestämmelser behandlingatt personuppgifter varie-av om av
Det enligt vår mening därförär nödvändigt kompletterarar. att person-

uppgiftslagen med särskilt anpassade regelverk för olika verksamheter.

4.3.2 Så få författningar möjligtsom

I förra avsnittet pekar olika verksamheter ställer olikaatt krav
de regelverk riktlinjersätter för verksamheternas bedrivande.som upp
Det naturligt detär i vissa avseenden behövsatt andra bestämmelser
för behandling personuppgifter inom skatteförvaltningen inomänav
exekutionsväsendet. Hos Tullverket behövs ytterligare andra regler.
Det dock såinteär enkelt reglera personuppgiftsbehandlingenatt inom

komplex myndighetsorganisation, det med säkerhet tillräckligten äratt
med enda lag för skatteförvaltningen och för exekutions-en en annan
väsendet, skattemyndighetema arbetar såmed vitt skilda företeelser

Ävenbeskattning och folkbokföring. inom skatteförvaltningensom
finns det alltså anledning ha olika bestämmelser i vissaatt avseenden.
Detsamma gäller för exekutionsväsendet, har hantera frågorattsom om
såväl utsökning betalningsföreläggande och konkurstillsyn. Verk-som
samheten hos Tullverket homogen,är icke desto mindre finnsmer men
det områden har olika behov och därför ställer olika krav vilkasom
regler skall gälla för behandling personuppgifter.som av
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Vår målsättning antalet författningar reglerarär att som personupp-
giftsbehandling så långtskall begränsas det möjligt. finnsDetär näm-

någotligen inte värde i dela och verksamhetatt ettupp en samma
sådant det- vilket kan fallet i finnsdag antal för-sätt att stortettvara -

Åfattningar hänsyn till det sakligt motiverat. andraäratt ta utan att
sidan har utgångspunkt bestämmelser behandlingattsom en om av
personuppgifter såskall bli enkla möjligt. fåOm eftersträvan attsom
ned antalet lagar och förordningar långt,drivs för målkan detta senare
riskera bli eftersatt. författning bestårEn antal huvud-att ettsom av
regler och betydligt antal undantag vilket kan bli falletstörreett om-
alltför verksamhetsområden regleras underlättar intestora gemensamt-
tillgängligheten och inte till för någon. författningarAntaletär gagn

alltsåbör så litet möjligt, samtidigt reglerna skallvara som som vara
lätta förstå.att

Av skäl redovisar i 8 kap. har vi förnärmare stannatsom en
lösning innebär det för skatteförvaltningen skall finnas lagattsom en

reglerar beskattningsverksamheten och reglerarsom en annan som
folkbokföringsverksamheten. Den verksamhet skatteförvaltningensom
bedriver tillsammans med bl.a. länsstyrelserna i samband med val och
folkomröstningar sådan den motiverarär särskild lag. Föratt en exe-
kutionsväsendet har vi däremot funnit det finns förutsättningar föratt

enhetlig reglering olika verksamhetsområden. På områdetdeten mer av
föreslår därför endast frågalag. I Tullverket vårtomfattaren om

Ävenuppdrag endast verksamhetsområde, nämligen det fiskala.ett för
den verksamheten föreslår vi lag.en

4.3.3 Författningarnas allmänna tillämpnings-
område

Personuppgiftslagen reglerar endast behandling personuppgifter,av
dvs. uppgifter fysiska i livet. För dataregisterär ellerom personer som
andra systematiserade uppgiftssamlingar endast innehållersom upp-
gifter juridiska finns alltsådet ingen motsvarande generellom personer
reglering behandlingen. I flertalet de verksamheter vi skall utredaav av
måste uppgifter såväl juridiska fysiska behandlas. Detom som personer
gäller beskattnings-, utsöknings-t.ex. och tullverksamhet. De register-
författningar reglerar dessa områden i dag skatteregister-som t.ex.-
lagen 1980:343, utsökningsregisterlagen 1986:617 och tullregister-
lagen 1990:137 omfattar registrering och användning uppgifterav-

såväl juridiska fysiskaom som personer.
Vi har i den delen inte funnit anledning några förändringargöra iatt

förhållande till vad gäller i dag. Vi föreslår alltså de lagarsom att som
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skall reglera behandlingen personuppgifter i skatteförvaltningens,av
exekutionsväsendets och Tullverkets verksamheter skall tillämpasäven
på behandling andra uppgifter. Det gäller främst uppgifter juri-av om
diska uppgifter avlidna fysiska skallävenpersoner, men om personer
omfattas reglerna.av

Personuppgiftslagen omfattar, liksom datalagen, behandling av per-
sonuppgifter helt eller delvis automatiserad. Till frånskillnadärsom
datalagen gäller personuppgiftslagen viss manuell behandlingäven av
personuppgifter. Ett krav dock den manuella behandlingenär att avser
uppgifter ingår i eller ingåavsedda i strukturerad samlingär attsom en
personuppgifter tillgängliga för sökning eller sammanställningärsom
enligt särskilda kriterier. I det avseendet vi speciallag-ävenattanser
stiftningen skall ha tillämpningsområde. Ett ställnings-motsattsamma
tagande skulle innebära behandling i strukturerade manuellaatt upp-
giftssamlingar hos exempelvis Tullverket endast skulle omfattas av per-
sonuppgiftslagen och inte den för verksamheten särskilt anpassadeav
lagstiftningen, något det vårenligt bedömning inte finns sakligasom
skäl för. Däremot har vi inte funnit några integritetsskäl eller andra skäl
för låta manuella uppgiftssamlingar juridiska omfattasatt om personer

lagstiftningen.av
vårEnligt bedömning bör de författningar skall reglera be-som

handling personuppgifter i skatteförvaltningens, exekutionsväsen-av
dets och Tullverkets verksamheter inte omfatta den administrativa de-
len myndigheternas verksamhet. Som exempel administrativaav ar-
betsområden kan personal- och lokalfrågor.nämnas Behandling av
uppgifter sådana frågor,rör i löneregister, såledesskall intet.ex.som
omfattas de föreslagna författningama. sådanFör behandlingav av oss
gäller i stället personuppgiftslagen.

vissaI fall kan det dock tveksamt uppgift i data-ettvara om en
hänförlig till denär materiella ellersystem den administrativa verksam-

heten. Det inte ovanligtär det i ärendehanteringssystem, tillsam-att ett
med uppgifter och beslut finns uppgifterpartermans om m.m., om vem

handlägger visst ärende och dennaett när harsom semesterperson
till vilken enhet inom myndighetsamt ärende hör. Det kanetten som
förekommaäven uppgifter olika handläggares specialkunska-t.ex.om

Sådana uppgifter används för få till stånd smidig handlägg-per. att en
ning de ärenden myndigheten har hantera,av attsom t.ex. genom au-
tomatiserade lottningsförfaranden. Den uppgifter enligt vårtypen ärav
uppfattning administrativa, dvs. de hänförrent sig till myndighetens
verksamhet inteoch till de enskilda föremål förär myndighetenssom
åtgärder. Behandlingen sådana uppgifter berörs således inte denav av

föreslagna lagstiftningen. Vissa uppgifter kan emellertidav oss vara av
administrativ karaktär, samtidigt de personuppgifterutgörsom som an-
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exempelmateriella myndighet. Somvänds i den verksamheten hos en
röstberättigad skallkan uppgift i vilken vallokalnämnas avgeom en

i den administrativa verk-sin vid val. Uppgiften betydelseröst ärett av
innehåller samtidigt upplysning den enskildesamheten, den ommen en

vårtill Sådana uppgifter skall enligtkan hänföras verksamheten.som
omfattas lagförslagen 6.3.4.uppfattning avsnittse ävenav

Förhållandet4.3.4 till personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen generellt tillämplig behandlingär av person-
uppgifter. kommer därförDen gälla i skatteförvaltningens, exeku-att
tionsväsendets och Tullverkets verksamhet, inte finns avvikan-detom
de bestämmelser i förordning.lag eller Som i tidigare avsnittnämner
behövs det avvikande bestämmelser i speciallagstiftningen för samtliga

verksamhetsområdende skall utreda. innebärDet det i varjeattsom
enskild lag kommer finnas vissa uttryckliga bestämmelseratt som av-
viker från personuppgiftslagen. frågaEn hur skall hanteraärannan man
de regler frångenerellt inte skall avvika personuppgiftslagen. I desom
lagstiftningsärenden med anledning dataskyddsdirektivetssom, av
tillkomst, varit aktuella i fråga behandling personuppgifter harom av
olika varianter förekommit.

Ett alternativ, används i lagen 1998:620 belastningsregis-som om
i speciallag huvud inteär personuppgifts-överter, att nämnatageten

lagen. Det leder till måni den bestämmelserna i speciallagenatt av-
frånviker personuppgiftslagen, gäller de avvikande bestämmelserna. I

2 § personuppgiftslagen nämligen det i lag ellerattanges om annan
förordning finns bestämmelser frånavviker den lagen, skall de be-som
stämmelserna gälla. Frågor inte alls omfattas speciallagens be-som av
stämmelser kommer däremot med automatik omfattasatt av person-
uppgiftslagen. För lagstiftaren detta onekligenär praktisk lösning,en
eftersom sambandet mellan speciallagen och personuppgiftslagen -
vilket kanske inte alldeles enkeltär klarlägga inte uttryckligen be-att -
höver regleras. Nackdelen med modellen dock lagtillämparenär kanatt

svårtha få blick vilka bestämmelseröver iatt personuppgiftslagenen
tillämpliga och i vilkenär omfattning det i speciallagen finns be-som

stämmelser kanske endast delvis frånavviker personuppgiftsla-som
regler.gens

En variant den nämnda lösningen klartärav attnyss attange spe-
ciallagen gäller personuppgiftslagen.utöver sådanEn modell som-
förekommer i flertal speciallagar, polisdatalagen 1998:622ett t.ex. -

dock i praktikenär inte frånskild modell där inget alls efter-sägs,en
det redan personuppgiftslagen framgår så fallet.ärsom attav
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Integri-betänkandei sittSkattekriminalregisterutredningen föreslog
gick1998:9 lösningSkattebrott SOUEffektivitet- uttet somen-

itillämpligaskullepersonuppgiftslagenbestämmelser ideatt som vara
med-skattemyndigheterspersonuppgifter vidbehandlinglag aven om
i denskrivas i klartextflera fall skullei brottsutredningar, iverkan ut

till enskilda bestäm-fall i stället hänvisaslagen. I vissa skullesenare
till-sådan lösningpersonuppgiftslagen. Fördelen medmelser i är atten

får gällerför sig vilka bestämmelserlämparen snabbt klart utan attsom
fall i dentill personuppgiftslagen, eller ibehöva vetvart varens

skriva be-skall titta. nackdel med direktlagen han En utattsenare
därigenom införfinns i personuppgiftslagenstämmelser är att mansom

personuppgiftslagens be-onödig form dubbelreglering, eftersomen av
ändå inget Speciallagen kanstämmelser gäller ävenannat anges.om
bli omfattande till formatet. Modellen fick inte hellerkomma att ge-

i fortsatta lagstiftningsarbetet, flera remissinstan-nomslag det även om
i positiva förslaget eftersom ansågs tillgrunden till det bidraser var

överskådligheten. tillämpades iI stället modell motsvarande denen
polisdatalagen. Regeringen motiverade det med regleringen för-att av
hållandet till frågapersonuppgiftslagen bör enhetlig i behand-vara om
ling personuppgifter i brottsutredande verksamhet 1998/99:34prop.av

31.s.
Vi bedömningen det finns värde i inte lämna lag-gör att ett stort att

tillämparen vägledning det gäller tolkningen vilka bestäm-närutan av
melser i personuppgiftslagen tillämpliga områdeninom deär ävensom

regleras i föreslårspeciallagama. Vi därför det inledningsvis iattsom
varje lag vilka paragrafer i personuppgiftslagen skall tilläm-anges som

Även innebärdet det nödvändigt för lagtillämparen haäratt attpas. om
personuppgiftslagen till hands, undanröjs hel del det merarbeteen av

innebärdet för denne igenom lagarna parallellt och jämföra olikaatt
bestämmelser. Nämnas kan liknande lösningar finns i flera andra la-att

hänvisar förvaltningsprocesslagen 1971:291 i vissa fall tillt.ex.gar,
bestämmelser i rättegångsbalken. Den skall tillämpa förvaltnings-som
processlagen behöver därmed inte känna till eller reda den exaktata
lydelsen samtliga bestämmelser rättegångsbalken,i det till-ärutanav
räckligt med de bestämmelser förvaltningsprocesslagen hänvisarsom

Påtill. förhållandetmotsvarande kommer mellan desätt lagaratt vara
föreslårvi och personuppgiftslagen.som
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4.3.5 Detaljreglering bör inte i laggöras

Av de registerförfattningar igäller dag flertalet förhållandevisärsom
detaljerade frågai främst vilka fåruppgifter finnas i ettom som re-
gister. Ett exempel detta skatteregisterlagen, vilkenär grund av
just den höga graden detaljreglering, tillsammans med knytningenav
till skattelagstiftningen, har ändrats vid femtiotal tillfällen sedanett
införandet år 1980. Detta har lett till såvällagen svåröverskådligäratt

Ävensvårtillämpad. de övriga författningar omfattassom om som av
vårt uppdrag inte såfullt omfattandeär i sin detaljrikedom, kan det
generellt så registerlagstiftningensägas i dag otympligatt ärvara attav
hantera.

Vi lagreglering behandling personuppgifteratt i förs-anser en av av
hand bör ha till uppgift slå fastta grundläggande principer föratt att

skydda enskildas integritet. I och med tillkomsten dataskyddsdirek-av
tivet och införandet personuppgiftslagen innebär det det främst ärav att
ändamålsbestämmelsema vikt.är En grundläggande princip isom av
dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen nämligenär behand-att
ling personuppgifter inte får oförenlig med de ändamål för vil-av vara
ka de har samlats in. Om de ändamål för vilka personuppgifter och and-

uppgifter får användas klart angivnaär och i gåravgränsade lag,ra det
enligt vår uppfattning även regleringnärmare vilkaatt utan av upp-
gifter får behandlas få ståndtill lagstiftning tillräckligsom en som ger
garanti för den personliga integritetenatt hos de registrerade perso-

skyddas.nerna
Att helt undvika reglering vilka uppgifter får registrerasav som

skulle dock kunna leda till oklarheter svårigheteroch för de tilläm-
pande myndighetema. Vi därför det i lag bör vilka kate-attanser anges
gorier uppgifter får behandlas, dvs. för vadav till-som ärramarna som
låtet. Det bör sedan ligga på regeringen, eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer, precisera vilkanärmareatt uppgifter myndigheterna
får registrera. I de flesta fall torde enligt vår mening Riksskatteverket
respektive Tullverket bäst lämpade utföra denna skyldighet,attvara
eftersom de myndigheterna har bäst kännedom den löpande verk-om
samheten och därigenom snabbt kan förändringaravgöra it.ex.om ma-
teriell lagstiftning har betydelse för vilka uppgifter måste behand-som
las för datasystemen skall kunnaatt användas I och medsätt.avsett

såväl behandlingsändamålenatt de behandlingsbara uppgiftemassom
regleras i lag, föreliggerart det vårenligt uppfattning inte någon fara i

integritetshänseende sådanmed ordning.en
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4.4 Databaser i stället för register

Vårt förslag: Det traditionella registerbegreppet skall inte förekom-
i den grundläggande speciallagstiftningen behandlingma om av per-

sonuppgifter. ställetI skall begreppet databas införas juri-som en
disk beteckning vissa fastställda automatiserade uppgiftssam-
lingar används inom verksamhet föroch vilkagemensamtsom en
särskilda handlingsregler gäller.

4.4.1 Registerbegreppet har kritiserats

Genom datalagens 1973:289 införande introducerades personregister
centralt begrepp i svensk datalagstiftning. Med personregisterettsom

register, förteckning eller andra anteckningar förs med hjälpavses som
automatisk databehandling innehålleroch personuppgiftav som som

kan hänföras till den med uppgiften. Den allmänt användasom avses
för ADB-baserade uppgiftssamlingar hartermen sedan datalagens in-

förande varit register. återfinnsOrdet i varje författningsnart sagt som
reglerar myndigheters användande automatisk databehandling iav
verksamheten. Som exempel kan några de författningarnämnas av som
vi har haft i uppdrag nämligen skatteregisterlagen,över, utsök-att se
ningsregisterlagen och tullregisterlagen.

Det traditionella registerbegreppet har vid flera tillfällen kritiserats.
En orsak har varit begreppet har tekniskäven anknytningatt ochen
därför kan ha olika innebörd för olika yrkesgrupper. Vidare för det
tankarna till visst organiseradesätt eller systematiserade samlingar

uppgifter. Detta inte längreär helt relevant sättav ett att se sam-
lingar uppgifter i elektronisk form. Uppgifter kan införas heltav t.ex.
ostrukturerat och oorganiserat i olika filer i dator, detta för-utan atten
hindrar effektiv hantering uppgifterna för olika sammanställ-en av
ningar Det finns därför anledning fundera inte regis-överosv. att om
terbegreppet föråldrat iär vissa sammanhang och det därför iom mo-
dern lagstiftning bör ochutmönstras eventuellt någotersättas annatav

ändamålsenligt begrepp.mer
Frågan sådan nyordning har diskuterats vid flertal till-om en ett

fällen tidigare. Som exempel kan Datalagsutredningen,nämnas vilken i
flera betänkanden påtalade problemen med använda det traditionellaatt
registerbegreppet i ADB-sammanhang; Skärpt tillsyn huvuddrag ise -

reformerad datalag SOU 1990:61, 85 och 142 ff.,en Vissas.
särskilda frågor beträffande integritetsskyddet ADB-området SOU
1991:62, 47 ff. En datalag SOU 1993:10samt 108 ff..s. Data-ny s.
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lagsutredningen ansåg bl.a. utvecklingen datatekniken letthadeatt av
till företeelser inte vidare kunde inordnas i de tekniskautannya som
registerbegreppen, och detta inneburit registerbegreppet hadeatt att
blivit föråldrat. Som alternativ till registerbegreppet föreslogs begrep-

persondatamängd, vilket inte skulle förutsätta de elektronisktpet att
lagrade personuppgifterna ordnade i register ellerettvar som en
förteckning. Förslaget fick dock svalt mottagande remissinstan-ett av

och det fick inte heller genomslag i lagstiftningen.sema,
Även Datainspektionen har varit kritisk registerbegreppet. In-mot

spektionen har bl.a. uttalat dataområdetutvecklingenatt över-t.ex.-
gången från stordatorbaserad teknik till användarstyrd datorhantering
med praktiskt obegränsade tekniska möjligheter till terminal-taget
åtkomst och lokal bearbetning centralt lagrad information harav re--
volutionerat informationsbehandlingen. ansågsDetsamma gälla för ut-
vecklingen kraftfulla smådatorer och sammankopplingenav storaav

småoch datorer i väldiga nätverk Datainspektionens årsbok 1988/89,
176. Slutsatsen inspektionen drog detta medias. attsom av vara nya

ställer traditionella begrepp uppgiftslagring uppgiftsåtervinningochom
huvudet.
Det behöver knappast tilläggas den tekniska utvecklingen påatt

informationsområdet har varit möjligt explosionsartadän underom mer
l990-talet. Inte minst har framväxten Internet inneburit föränd-storaav
ringar. Behovet traditionellaöversyn begrepp i ADB-samman-av en av
hang, registerbegreppet, har följaktligent.ex. inte blivit mindre.som

4.4.2 Det behövs särskilt begrepp för vissaett

automatiserade uppgifts

I personuppgiftslagen används inte registerbegreppet. I stället talas det
behandling personuppgifter. Det skulle enligt vårom bedömningav
möjligt i specialförfattningarävenatt undvika begreppetvara register

det någotersätta medutan att specifikt alternativ, dvs. endast tala om
behandling personuppgifter. Datalagskomrnittén uttalade dock i sittav
betänkande Offentlighet Integritet Informationsteknik SOU- -
1997:39, 340, det faktum begreppetatt register i dag förefallers. att
mestadels skapa tillämpningsproblem, inte hindrar det äratt ettsom
regelrätt datoriserat register också kallas för det. Denna fråga behand-
lades bl.a. vidäven tillkomsten polisdatalagen. Regeringen därav tog

kritiken registerbegreppet, framhöllmotupp det inte helt börattmen
undvikas eftersom polisen måste ha tillgång till traditionella register för

kunna bedriva sinatt verksamhet och det därför i fortsätt-att även
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för-rörande upprättandet ochningen finnas särskilda bestämmelserbör
sådanaandet register 1997/98:97 102.prop.av s.

samlingar personuppgifter i elek-kan konstateras fleraDet att av
i egentliga bemärkelse,tronisk form register ordetsär att merse som

ochuppgifter förs in systematiserat efter vissa kriterierdvs. sättett
anledningsärskilda e.d. finns därförsökbara endast med sökord Detär

Åfrångåinte helt registerbegreppet. andra sidan begreppet,äratt som
föregående minsti avsnitt, inte alltid lämpligt. Inte gäller dettanämnts

datasystem innefattar elektronisk ärendehantering, där inkomnasom
bildfångashandlingar och beslut med automatiserad behand-upprättas

förling sedan lagras elektroniskt tillsammans uppgiftssam-medatt
lingar registerartad karaktär. Att endast tala behandlingav mer om av
personuppgifter kan emellertid vissai fall föranleda lagtexteratt tyngs

svårhanterliga,och blir inte behandling i allmänhetnärt.ex. man avser
endast behandling i fastställda samlingar uppgifter vilkaförutan av

särskilda handlingsregler gäller. Som exempel kan nämnas näratt en
tjänsteman i dag inom skatteförvaltningen behandlar personuppgifter

elektronisk kan det med ordbehandling eller viaväg, göras t.ex. ter-
minal i skatteregister. För ordbehandlingen saknas särskilda hand-ett
lingsregler medan skatteregisterlagens bestämmelser gäller för terrni-
nalbehandlingen. Hur skall det i lag behandlingen om av personupp-
gifter uttryckas i motsvarande situationer vissa be-att attman avser
stämmelser endast skall gälla för den behandlingen och inte densenare
tidigare, samtidigt de reglerade uppgiftssamlingama inte i egentligsom
bemärkelse registerär

Ett alternativ till registerbegreppet har föreslagits i olikasom sam-
manhang databas. gjordesär Detta Skattekrirninal-termen senast av
registerutredningen i betänkandet Integritet Effektivitet Skattebrott- -
SOU 1998:9. Förslaget genomfördes emellertid inte, i detutan
fortsatta lagstiftningsarbetet och slutligen i lagen 1999:90även om-
behandling personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan iav
brottsutredningar användes i stället registerbegreppet. Regeringen-
motiverade detta med begreppet register används i polisdatalagenatt
och det angeläget det i lagstiftningenär finns enhetliga begreppatt att
inom område. ansågsDet därför dåinte finnas tillräckliga skälsamma

införa begrepp prop. 1998/99:34 33.att ett nytt s.
Vi det finns behov särskilt begrepp för beskrivaatt ettanser attav

vissa uppgiftssamlingar föremål för automatiseradär behandling.som
Eftersom registerbegreppet vårenligt mening med har kriti-rätta- -

i flera sammanhang, finns det anledning gångserats ännu över-att en
inte begreppet databasväga bättre alternativ.är ettom
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4.4.3 Definitioner begreppen register ochav
databas

Vissa begrepp kan ha varierande betydelse beroende intarom man
rollen allmänheten eller fackmannen. Detta gäller inte minstav en ur av

IT-området där olika begrepp hela tiden tillkommer. fåFör att en
bild innebörden de för relevanta begreppen register och data-av av oss
bas, följer här kort sammanställning hämtad från olika ordböcker,en
allmänna såväl fackanknutna.som

Exempel definitionerpå register:av
Alfabetiskt eller systematiskt ordnad förteckning över fakta e.d.;personer,
ofta officiellt slag. Nationalencyklopedins ordbokav mera
Förteckning, lista. Bonniers svenska ordbok
Lista, innehållsförteckning i bokstavsordning. Svenska akademiens ord-
lista
Samlad information, sig det sköts manuellt eller dator, exempelvisvare
kundregister och folkbokföringsregister. Register kan betyda någotäven
helt nämligen smådeannat, utrymmen använder internt.som en processor
Nya dataordboken, Ulf Lingärde, 1997
En lagringsenhet har begränsad kapacitet, bitsom eller byte,en t.ex. en en
och direkt kan hanterassom IT Data Lexikon, Jerkerav processorn.
Thorell och Liber utbildning AB, I 997
Minne har bestämd kapacitet, bit, bitgruppsom en ellert.ex. data-en etten
ord, och vanligen är för speciellsom uppgift. Dataordboken,avsett en
Standardiseringskommissionen Sverige,i 1984

Exempel definitionerpå databas:av
Större samling uppgifter finns lagrade på systematiskt i datamaskinsom sätt
så enskilda uppgifter snabbtatt kan återfinnas, sökning ka-t.ex. genom per
tegori bet.nyans: själva lagringsmetoden,om hän-etc.,programmen utan

till innehållet: databassystem.syn Nationalencyklopedins ordbok
Dataregister, samling uppgifter lagrade i dator. Bonniers svenskaav ord-
bok
Databas med dataregister. Svenska akademiens ordlista
Ett intelligent dataregistersystem med frågespråk,eget rapportgenerator
eller andra verktyg. Databaser brukar indelas i relationsdatabaser desamt

försvunnanästan hierarkiska databasernanu och nätverksdatabaser. Nya
dataordboken
En systematisk samling datafiler kan läsas, samköras, bearbetasav ochsom
åter lagras. I T Data Lexikon
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förtillräckligfil och ettåtminstone ärbestårdataMängd somenavsom0 av
kandatabasEndatabehandlingssystem. ut-visständamål eller förvisst ett

Dataordbokenmängd data.delgöra annanenav

någonfinnsintedetdrasden slutsatsenkansammanställningen attAv
Registernågot begreppen.definitionallmängiltigochenhetlig avav

sammanställningsystematiskdefinierasdockkan somnärmast som en
be-samtidigtteknikberoende,ellermanuellantingenkan somvara
kandatabasOmbetydelser.fackligaspecifiktandrakan hagreppet

direktanknyterfackligt,både ochsådant, allmäntordetsägas att som
någon direktalltså finnasintedatorer. Detanvändandettill synesav

manuellasamband medidatabasanvändning begreppet samman-av
uppgifter.ställningar av

underlättarDatabasbegreppet4.4.4 en

lagstiftningteknikoberoende

och data-registerbegreppendefinitionklar allmänfinns ingenDet av
språkligt hardatabasdock kan konstaterasVadbas. är rentatt mersom

uppgifter.sammanställningarautomatiseradeanknytning tillnaturlig av
framför detföredraför denRedan detta ärär atttermenargument attett

påpekas begrep-emellertidbörtraditionella registerbegreppet. Det att
i lagenlagstiftningen,naturliga plats isinregister kan ha t.ex.pet

belastningsre-1968:620misstankeregister, lagen1998:621 omom
reglerarlagarhälsodataregister. Dessa1998:543gister lagensamt om

våra lagförslag där-traditionell mening. Inämligen register i en mer
egentliga register. Ennågotdatabasmed begreppet änannatemot avses

ofta rörandevarierande slag,består uppgiftssamlingdatabas avav en
innehåller regelmässigtsåväl fysiskajuridiska Den ettpersoner.som

inordnasockså inte alls kanuppgifterantal egentliga register, sommen
såsom i ärende-elektroniska handlingartraditionellt register,i ettett

hanteringssystem.
våra målsättningar regelverkhar varit skapaEn äratt ett mersomav

kanregisterförfattningar finns i dag. Dettateknikoberoende deän som
samlinginnebördenbegreppet databasgöras att upp-av engenom ges

behandling användsgifter med hjälp automatiserad gemensamtsom av
framgånedan kommerinom verksamhet. redovisningenAv att atten

hanteringautomatiseraddetta skulle innebära sättatt ett nytt att se
utgångspunkt vår grundläg-uppgifter införs i lagstiftningen. Med iav

på lagstiftning registerbegrep-gande vikten teknikoberoende ärsyn av
vår lämpligt, dels grund den all-enligt uppfattning intepet merav

föregående avsnitt,mängiltiga betydelsen delsbegreppet seav
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grund begreppsbildning kan förståelsenunderlätta förattav en ny en
förändrad rättslig ordning.

En definition begreppet databas den angivna skulleav som nyss
utesluta manuella register och samtidigt det möjligt särskiljagöra att
tillfälliga behandlingar personuppgifter i fråndator behandlingarav en
i databaser särskilt reglerade till sitt innehållär och användningsom
se detta i avsnitt 6.1. Definitionen har den fördelen denävenom att
inte tekniskt hur samlingavgränsar uppgifter uppbyggd ellerären or-
ganiserad. Det innebär flera register i egentlig bemärkelseatt ärom - -
sammanlänkande och samtliga uppgifter i de olika registren ett ge-

tillgängliga försätt är sökning medmensamt automatiserad behandling
inom avgränsad såverksamhet, dessa register databas.utgör Meden en
andra ord skulle automatiserade register kunna special-sägas vara en
form databaser, nämligen databaser innehåll systematiseradeärav vars

visst enligt särskildasätt kriterier. En databasett kan således inne-
hålla flera mindre databaser, del kan regelrätta register.varav en vara
Översatt till skatteförvaltningens verksamhet skulle detta kunna inne-
bära beskattningsdatabas beståratt eller flera skatteregister,en ettav
taxeringsuppgiftsregister och fastighetstaxeringsregister Regle-m.m.
ringen beskattningsdatabas skulle alltså inte innehålla bestäm-av en
melser indelningen uppgifterna i databasen. Om samtliga uppgif-om av

finns samlade i enda påter Riksskatteverket och tillgäng-ären server
liga för olika myndigheter enligt vissa kriterier behörighetskoder o.d.
eller uppgifterna delas så de tekniskt förvaras iom olikaatt rentupp

och i form flera register hos de regionalaservrar skattemyndig-av- -
heterna, saknar alltså betydelse. Det väsentliga uppgifternaär inomatt
skatteförvaltningen är tillgängliga för beskattningsverksam-gemensamt
heten.

De redovisade tankegångama har utgångspunktovan lagattsom en
behandling personuppgifter inte skallom reglera hur uppgifternaav

tekniskt organiseras, endast förutan utgöra vilka uppgifteren ram som
får behandlas påoch vilket fårdesätt användas för bl.a. säkerställaatt

integritetsskydd.ett Detta innebärgott regleringen beskatt-att av en
ningsdatabas kan innehålla bestämmelser behandling samtliga deom av
uppgifter i dag finns i olika register inom visstsom verksamhets-ett
område, för den sakens skullutan att reglera hur uppgifterna skall orga-
niseras eller delas in i Om det, för återigen anknyta tillgrupper. att
skatteförvaltningens verksamhet, i lag beskattnings-atten anges en
databas får innehålla samtliga uppgifter i dag finns i olika registersom
skatteregister, fastighetstaxeringsregister, punktskatteregister, projekt-
register såosv., därigenom intetar ställning till den tekniskaman
utfonnningen. Det kan alltså i princip bli fråga fåtalett storaom cen-
trala eller regionala register eller flera små lokalt anordnade register.
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säker-förbehandlingenställerlagen attde kravväsentligaDet är att
efterlevas.kanintegritetenskildasställa

förfinnasfortfarandekan4.4.5 Det utrymme

registerbegreppet

omfattasområdeinom detdatabas,framgårSom att somovan anser
avgränsadrättsligtförlämpligt begreppvårt uppdrag, är sam-ett enav

inomautomatiserad vägbehandlasuppgifterling gemensamt ensom
behandlinglagVår tankeverksamhet.viss är att personupp-avomen

då huvud-iochingetochbehandlingenreglera justgifter skall annat,
automati-uppgifter iOmgälla.principer börövergripandedesak som

falletoftaregisterlokalauppdelade i flera ärsamlingarserade är som-
fåtalfinns idei dag eller störreregisterförfattningamaenligt ettom-

så-ochuppgifternafråga behandlingdirektregister, inteär avomen
lagstift-övergripandealltså i deninte finnasbörbestämmelserdana

ningen.
förpedagogiskasåväl sakligafinnas skälkan dockDet attsom --

databas. Re-uppgifterna iolikadedefiniera och avgränsanärmare en
skalldatabasföreskriva hurmöjlighetdärförgeringen bör att enomges

Ifolkbokföringsverksamheten.kanindelad. Som exempel nämnasvara
uppgiftersamtligaföreskrivaskulle regeringen kunnaförordning atten

finnas ifördelas ochfolkbokföringsdatabas skallfår finnas isom en
skulleRegeringengäller i dag.motsvarande vadlokala register, som

skall finnasuppgifterna i databasenföreskriva vissavidare kunna att av
avi-får föruppgifter lämnasdei centralt register och ut t.ex.attett som

Organisa-seringsändamål aviseringsregister.finnas i centraltskall ett
i dag,får då med registertekniskttoriskt och systern somsammaman

frågor behandlingen,skillnaden alla grundläggandemed den att om
direktåtkomst gallringändamål, ochpersonuppgiftsansvar,dvs. m.m.

tekniska in-organisatoriska ellerför sig. Härigenom kan denregleras
lagstiftningen för dengrundläggandedelningen förändras denattutan

föranledningfinnassakens skull behöver ändras. Det kan även att
gallring och utläm-uppgifter i särregler förvissa databas ha t.ex.en

teknisktfinnas rättsligt och möjligennande. Det kan därför skäl att --
sådant klart urskiljbar inomvissa register desätt äravgränsa attett

sådan i olika register kan under-databasen. En indelning databasav en
vid utformandet gallringsbestämmelser och utlämnandebestäm-lätta av

alltså organisationsobe-melser blir härigenom teknik- ochLagenm.m.
behållas i deroende, samtidigt uppdelning i olika register kansom en

fall det motiverat.anses
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Som inämner avsnitt 4.4.2 dock register enligt vårär uppfattning
huvudöver inte lämpligt begrepp förtaget omfattandeett automati-

serade uppgiftssamlingar innehåller elektroniska handlingar isom ett
ärendehanteringssystem. Begreppet register bör i stället förbehållas så-
dana automatiserade uppgiftssamlingar faktiskt register iutgörsom en

strikt betydelse, nämligen uppgifternanär organiserademer är ett
systematiskt enligt fastställdasätt kriterier.
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bestämmelserAllmänna5 om

personuppgifterbehandling av

våra förslag tillsamtligakap. hari inledningen till 4vi redovisarSom
personuppgifter ochbehandlingenskall regleraförfattningar avsom

och Tull-exekutionsväsendetskatteförvaltningen,uppgifter inomandra
författningama harkapitel iinledandelikartad struktur. Iverket etten
Därefter följerbestämmelser.allmänt tillämpligavalt samla ettatt
behandling förinnehåller reglerarde bestämmelserkapitel ge-somsom

verksamhetsområde, behandlingdvs.syften inom ett avmensamma
kapitelförfattningsförslag avslutas meduppgifter i databaser. Varje ett

innehåller enskildas rättigheterbestämmelser gentemot per-omsom
våraRedovisningensonuppgiftsansvariga myndigheter. övervägan-av

Såledesordning.följer likartadden avseende författningsförslagen en
tillämpliga bestämmelserna.behandlar vi i detta kapitel de allmänt

Olika former uppgiftsbehandling5.1 av

De föreslagna författningama, skall reglera behandling avav oss som
personuppgifter inom skatteförvaltningen, exeku-och andra uppgifter

delvis automati-tionsväsendet och Tullverket, omfattar all helt eller
sådan personuppgifterserad behandling manuell behandling därsamt

ingår ingå uppgifteri eller avsedda i strukturerad samlingär att en som
krite-tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskildaär

tillämpningsområdetrier avsnitt det avseendet skiljer sigse 4.3.3. I
tillämpningsområdetvåra frånför författningsförslag inte för person-

uppgiftslagen 1998:204.
motsvarighet i gällandeFörfattningsförslagen har däremot ingen rätt

såvitt automatiserad behandling uppgifter iregleringen avavser av
automatiserad behandlingdatabaser. I stället för reglera vissatt av per-

i flertal olikasonuppgifter och andra uppgifter inom verksamhet etten
samordna bestäm-register, vilket ofta fallet i dag, har valtär att

automatiserademelserna reglera huvuddelen den behand-attgenom av
fåtal avsnittlingen i eller databaser 4.4. Detseetten gemensamma

våra författningsförslag omfatta olika fonnerinnebär kan sägasatt tre
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uppgiftsbehandling, nämligen manuell behandling, automatiseradav
behandling databaseri automatiserad behandling.samt annan

frågaI avgränsningen mellan manuell och automatiserad be-om
handling har vi ingen avsikt principerän skall gällaattannan samma

våraför författningsförslag för personuppgiftslagen. Våra över-som
väganden avseende gränsdragningen mellan automatiserad behandling i
databaser och automatiserad behandling redovisar i avsnittannan
6.1, i samband med ingående redogörelse för vad meden som avses
databaser och vilken behandling omfattas den särskilda regle-som av
ringen databaserna.av

Vi samtliga bestämmelseratt behandlinganser om av personupp-
gifter och andra uppgifter inom viss verksamhet bör inordnas ien en
enda lag, oberoende behandlingen manuell ellerär automati-av om
serad och den inom denoavsett görs rättsliga för databasom ramen en
eller inte. De bestämmelser enligt våra förslag kommer omfattasom att
all behandling inom viss verksamhet deär reglerar lagens för-en som
hållande till personuppgiftslagen 1998:204 personuppgiftsan-samt

Därutöver föreslår bestämmelsersvaret. känsliga personuppgifterom
och gallring, skall gälla all behandlingm.m. sådansom skerutom som

inom den rättsliga regleringen för databaser. För behandling käns-av
liga personuppgifter och gallring uppgifter i databaser, föreslårav
särskilda bestämmelser se avsnitt 6.3.3 och 6.8.

5.2 Allmänt tillämpliga bestämmelser

5.2.1 Allmänna bestämmelser i
personuppgiftslagen

Vårt föreslag: Vissa bestämmelser i personuppgiftslagen skall vara
direkt tillämpliga på all behandling enligt specialförfattningama.
Det gäller bestämmelser om:

definitioner
förhållandet till offentlighetsprincipen m.m.
grundläggande krav på behandling
behandling av personnummer
säkerheten vid behandling
överföring personuppgifter till tredje landav
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personuppgiftsombudets uppgifter0
tillsynsmyndighetens befogenheter0 m.m.
straff0

frågaEn väsentlig för speciallagstiftning reglerar behandlingsom av
personuppgifter, i vilken omfattning personuppgiftslagens bestäm-är
melser skall direkt tillämpliga månoch i vilken avvikande reglervara
skall gälla. Vi har valt uttryckligt reglera endast de bestämmelseratt

frånavviker personuppgiftslagen och i övrigt endast hänvisa tillattsom
de lagrum i den lagen skall tillämpliga inom deävensenare som vara
olika verksamheter ihar uppdrag Redovisningen nedanöver.att se
omfattar inte de tillämpliga bestämmelser i personuppgiftslagen som
direkt enskildas rättigheter information, skadestånd.rör rättelse och

återkommerDe bestämmelserna vi till i Innehållet7 kap. i bestäm-
melserna i personuppgiftslagen har kortfattat redogjort för i avsnitt
2.4. Bestämmelserna kommenteras utförligt i bl.a. förarbetena till per-
sonuppgiftslagen 1997/98:44prop. och Datalagskommitténs betänk-
ande SOU 1997:39. Det kan emellertid finnas anledning kort redo-att
visa varför bestämmelserna bör tillämpas och vilken speci-attanser
fik betydelse fåde kan i den föreslagna lagstiftningen.av oss

Definitioner 3 §

Vi har inte funnit någon anledning i den föreslagna lagstift-att av oss
ningen definiera där förekommande på någotbegrepp isätt änannat
3 § personuppgiftslagen. Tvärtom det för undvika missförståndär att
viktigt de begrepp ianvänds de olika författningarna haratt som sam-

innebörd. Det bör dock anmärkas personuppgiftsansvaretattma reg-
leras särskilt i de föreslagna specialförfattningama.

Förhållandet till offentlighetsprincipen 8 §m.m.

Bestämmelsen i 8 § första stycket personuppgiftslagen är en ren upp-
lysning och markering offentlighetsprincipens företräde. I andraom
stycket finns dock materiell regel 9 § fjärde stycketatten som anger
personuppgiftslagen där det ställs begränsningar i rätten attupp an--
vända sig personuppgifter behandlas för historiska, statistiskaav som
eller vetenskapliga ändamål för åtgärdervidta frågai den regi-att om
strerade inte skall tillämpas frågai myndigheters användningom av-
personuppgifter i allmänna handlingar. Det undantaget skall gälla även
inom de verksamhetsområden vårtomfattas uppdrag.som av
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påGrundläggande krav behandlingen personuppgifter 9 §av

de väsentligaste frågaEn bestämmelserna i behandlingav om av per-
sonuppgifter finns i personuppgiftslagen9 § och vilka grundläg-avser
gande krav ställs personuppgiftsansvarig. börDessa kravsom en
naturligtvis tillämpas vid behandling personuppgifter inomäven sär-av
skilt reglerad myndighetsverksamhet. Genom de särskilda gallringsreg-

föreslåsler i specialförfattningama dock bestämmelserna isättssom
första9 § stycket i fåroch tredje stycket hur uppgifterlänge beva-om

spel.ras ur

Behandling 22 §av personnummer

Enligt 22 § personuppgiftslagen får behandlas endastpersonnummer
frånefter samtycke den registrerade eller det klart motiverat medärom

hänsyn till behandlingens ändamål, vikten säker identifiering ellerav
något beaktansvärt skäl. För behandling inom skatteförvaltning-annat

exekutionsväsendet och Tullverket torde det rättssäkerhetsskälen, av
såofta behöver användas för eliminera ris-attvara attpersonnummer

ken för fel i handläggningen ärenden.av
Vid den särskilt reglerade behandling sker i databaser det iärsom

de flesta fall nödvändigt generellt använda föratt attpersonnummer
kunna säkra identifieringen registrerad. sådanFör behandlingav en

därför uttryckligt i lagstiftningen uppgifterattanges om en persons
identitet, får användas. Hänvisningen tillt.ex. personnummer, person-
uppgiftslagens bestämmelse får därför praktisk tillämpning endast i

Ävenfråga behandling inte sker i databaser. i de fallen tordeom som
det dock ofta motiverat använda för säker-attvara attpersonnummer
ställa de berörda identitet. Personnummer bör emellertid inteparternas
användas slentrianmässigt risk inte föreliggernär för förväxling mellan

eller andra beaktansvärdanär skäl saknas.personer

Säkerheten vid behandling 30-32 §§

I 30-32 §§ personuppgiftslagen finns vissa regler hur denom per-
sonuppgiftsansvarige skall organisera arbetet med behandling av per-
sonuppgifter för säkerheten. Det sig instruktioneratt garantera rör som
till personalen tekniska och organisatoriska åtgärder. Dessa be-samt
stämmelser skall tillämpliga inom de här aktuella verksamhetsom-vara
rådena, vilket innebär Riksskatteverket, Tullverket och de regionalaatt
myndigheterna se avsnitt 5.2.2 personuppgiftsansvaret måsteom se
till det finns rutiner för hanteringenatt personuppgifter. Detta inteärav
minst viktigt i fråga behandling uppgifter i databaserna, där detom av
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såvälexempelvis kan behövas tekniska lösningar för datasystemen som
behörighetsnivåerolika för personalkategorier, för denatt garantera att

föreslagna lagstiftningen kan efterföljas.av oss

Överföring personuppgifter till tredje land 33-35 §§av

Personuppgifter fårunder behandling enligt 33 §ärsom personupp-
giftslagen inte föras till Fråntredje land. förbudet finns vissaöver un-
dantag i 34 bl.a. för överföring till länder har anslutit sig till Eu-som
roparådets konvention skydd för enskilda vid automatisk databe-om
handling personuppgifter. juniDen 17 1999 överlämnade regeringenav

lagrådetremiss till föreslåsvari det förbudet i personuppgifts-atten
lagen överföring personuppgifter till tredje land skall ändras.mot av
Överföring till ingårland inte i EU eller anslutet till EESärett som
skall inte längre förbjuden det tredje landet har adekvatvara om en
nivå för skyddet personuppgifter. Lagändringen föreslås träda iav
kraft den december1 1999. Enligt 35 § personuppgiftslagen kan rege-
ringen, och i vissa fall den myndighet regeringen bestämmer, med-som
dela föreskrifter frånundantag förbudet i 33 Regeringen harom
också i personuppgiftsförordningen 1998:1191 Datainspektionengett
möjlighet meddela föreskrifter undantag i vissa fall.att om

Vi såväl förbudet överföring till tredje land deatt motanser som un--
fråndantag förbudet föreskrivs skall tillämpliga behand-som vara

ling enligt den föreslagna lagstiftningen. Av betydelse för deav oss
myndigheter omfattas vårt uppdrag vad i data-ärsom av som anges
skyddsdirektivet frågai överföring personuppgifter till tredjeom av
land skäl viktiga allmänna intressen.rör artikelI 25av som attanges
medlemsstaterna fårinte tillåta överföringar till tredje land inte harsom

adekvat skyddsnivå. Från denna regel finns emellertid fleraen
undantag. I artikel 26.1 d medlemsstaterna skall föreskrivaattanges att
överföring får ske det nödvändigt ellerär bindande enligt för-om
fattning skäl viktiga allmänna intressenrör eller fastslå,förav som att

gällande eller försvaragöra rättsliga anspråk. I direktivets ingresspunkt
58 avseende bl.a. det undantaget överföring skall kunna med-anges att

skyddetnär väsentliga samhällsintressen kräver det, till exempelges av
vid internationellt utbyte uppgifter mellan skattemyndigheter ellerav
tullmyndigheter.

Att 33-35 §§ personuppgiftslagen tillämpligagörs behandling
enligt de föreslagna författningama, förhindrar således inteav oss att
uppgifter i exempelvis databas lämnas till tredje land det be-ut nären
hövs för fullgörande förpliktelse följer internationellav en som av en
överenskommelse Sverige har tillträtt.som



1999:105bestämmelser behandling personuppgifter SOUAllmänna220 om av

Personuppgiftsombudets uppgifter 38-41 §§m.m.

Automatiserade personuppgifter enligt 36 §behandlingar skall per-av
sonuppgiftslagen till Datainspektionen.anmälas tillsynsmyndigheten
Anmälan behöver enligt personuppgiftsförordningendock 3 § inte gö-

för behandlingar iregleras särskilda föreskrifter lagras som genom
förordning. vår någoneller Det finns enligt mening inte anledning att

ställa krav anmälningsskyldighet för behandlingar utförs medsom
stöd den föreslagna lagstiftningen. personuppgiftsansva-Denav av oss
rige har enligt 36 personuppgiftslagen§ möjlighetäven att utse ett

Vårpersonuppgiftsombud. åliggabedömning det bör denär att person-
uppgiftsansvarige fråganställning till personuppgiftsom-att ta ettom
bud skall inrättas hos myndigheten sådanteller inte. Om ombudett ut-

skall bestämmelserna i 38-40 §§ personuppgiftslagen ombu-ses, om
dets skyldigheter tillämpas.

Regeringen har enligt 41 § personuppgiftslagen möjlighet före-att
skriva vissa särskilt känsliga behandlingar skall anmälas till Datain-att
spektionen för förhandskontroll det finnsoavsett ettom personupp-
giftsombud eller inte. Denna möjlighet vårbör regeringen enligt me-
ning frågaha i sådana behandlingaräven regleras i denom som av oss
föreslagna lagstiftningen.

Tillsynsmyndighetens befogenheter 43 47 §§och

För kunna säkerställa personuppgifter behandlas korrektatt att ett
har Datainspektionen vissasätt befogenheter personuppgifts-gentemot

ansvariga. Vi den möjlighet inspektionen har enligt 43 §attanser som
personuppgiftslagen fåbegäran tillgång till personuppgifter,att
upplysningar och dokumentation behandlingen och säkerheten samtom
tillträde till lokaler bör finnas den personuppgiftsansvarigeäven när är

myndighet. Däremot det inte möjligt förär Datainspektionen viden att
vite förbjuda personuppgiftsansvarig statlig myndighet behandlaen att
personuppgifter, eftersom vite sanktionsmedel enligt allmännasom
rättsgrundsatser inte bör användas mellan statliga myndigheter. Hänvis-
ning behöver därför inte till bestämmelsernagöras vite i och44om
46 §§ personuppgiftslagen. Inte heller finner det nödvändigt iatt
specialförfattningarna hänvisa till 45 vari Datainspektionenattanges

den konstaterar personuppgifter behandlas felaktigt skall försökaattom
åstadkomma rättelse påpekanden e.d. Det torde självklartgenom vara

Datainspektionen vidtar åtgärderde rimliga fåatt för tillär attsom
stånd rättelse brister i myndigheternasnär hantering upptäcks.

Enligt 47 § personuppgiftslagen har Datainspektionen hosrätt att
allmän förvaltningsdomstol ansöka sådana uppgifter harattom som
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behandlats olagligt utplånas.skall Bestämmelsen har sinsättett
grund i dataskyddsdirektivets artikel 28.3, där det varje natio-attanges
nell tillsynsmyndighet skall ha särskild befogenhet inleda rättsligaatt
förfaranden de nationella bestämmelser antagitsnär till följdsom av
direktivet har eller uppmärksamma de rättsligaöverträtts myndighe-att

på dessa överträdelser. Vi kan inte det i den föreslag-terna attse av oss
lagstiftningen finns för underlåta uppfylla direkti-utrymme att attna

krav i den delen. Därför bör 47 § personuppgiftslagen till-vets vara
lämplig vid behandling vårenligtäven lagstiftning.

Straff 49 §

Personuppgiftslagens bestämmelser straffansvar bör omfatta ävenom
den myndighetsverksamhet vårtomfattas uppdrag. Bestämmel-som av

bör tillämpliga personuppgifter behandlasäven när med stödserna vara
den föreslagna speciallagstiftningen.av av oss

5 2.2 Personuppgiftsansvar

Vårt förslag: En myndighet skall personuppgiftsansvarig förvara
den behandling ankommer myndigheten utföra.attsom

Personuppgiftsansvarig enligt 3 §är personuppgiftslagen den som en-
eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och med-sam

len för behandling personuppgifter. För undvika oklarheter vidattav
författningsreglerad behandling personuppgifter i myndighetsverk-av
samhet bör placeringen personuppgiftsansvaret regleras uttryckligt iav
specialförfattningama.

De myndigheter kan bli aktuella personuppgiftsansvarigasom som
vid behandling i de för aktuella verksamheterna Riksskatteverketäross
och Tullverket, de regionala skatte- och kronofogdemyndighetema

länsstyrelserna. Tullverketsamt endautgör myndighet,numera en var-
någraför problem med fördelning personuppgiftsansvaret inteav upp-

står i tullverksamheten. Det däremot inte möjligtär för komplextatt ett
för databehandling inom sådana myndighetsorganisationersystem som

skatteförvaltningen och exekutionsväsendet, i lag bestämmanärmare
vilken myndighet bör ansvarig för olika specifika behand-som vara
lingar. Vi i stället det lämpligt för dessaär myndighets-attanser att
organisationer utforma regleringen så den myndighet vilken detatt
ankommer utföra viss behandling skall ansvarig föratt just denen vara
behandlingen. Genom personuppgiftsansvaret omfattar vadatt som an-
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det finnsmyndighet utföra, markeraskommer ettattatt ansvaren
för be-utförd behandling korrekt,inte endast för ävenär attutanatt

faktiskt utförs den skall ske.handling när
under de särskiltpersonuppgifter inte skerbehandlingFör somav

ordbehandling, kommergäller för databaser,reglerade former t.ex.som
personuppgifts-vilken behandlingenden myndighet hos görs att vara

Några myndighet torde inteansvarig. problem med peka rättatt ut upp-
stå situationeni fallen. gäller behandling i databas kande När det en

Vår enskildaavsikt denkomma bli komplicerad. är sagt attatt sommer
personuppgiftsansvarets place-behandlingen skall avgörande förvara

sådan myndighetring. Följden bestämmelse blir denatt som av-av en
viss uppgift skall föras in i databasen, kommergör att vara an-om en

uppgiften nödvändigtsvarig för den lagrade korrekt. Detta äräratt
eftersom i princip myndigheten möjlighetendast den har att garantera
uppgiftens riktighet. den fortsatta behandlingen uppgiften kanFör av
dock andra myndigheter bli ansvariga, eftersom varje myndighet ansva-

för sin behandling. Om exempelvis registrerad uppgift skullerar en
komma lämnas myndighet den har registreratänatt ut av en annan som
uppgiften, skall den utlämnande myndigheten ansvarig för den be-vara
handling själva utlärrmandet.utgörssom av

I övergripande frågor, sådant för nöd-t.ex. attmer om som ansvar
vändiga tekniska säkerhetsåtgärder måsteeller organisatoriska vidtas,
personuppgiftsansvarets fördelning grundas vilka myndigheter som

befogenhethar och skyldighet åtgärder.utföra dessa skatte-Inomatt
förvaltningen och exekutionsväsendet kan tilldetta del blistor antas en
fråga för Riksskatteverket, måstedet avgörande hur organisa-men vara
tionen uppbyggd och hur olika arbetsuppgifter fördelade.är är

I praktiken uppstå någratorde det inte behöva frågaproblem i om
personuppgiftsansvarig för olika behandlingar. förut-är Envem som

sättning gårdock det fastställa vilka myndigheter har be-är att att som
handlat viss uppgift och hur uppgiften har behandlats. iDetta ären
huvudsak fråga hur utformas tekniskt.systemenen om

En viktig del personuppgiftsansvaret skyldigheten begä-är attav
enskilda tillhandahålla information vilka uppgifter be-ran av om som

handlas rörande dem skyldigheten utplånablockera ellerrätta,samt att
uppgifter har behandlats återkommerfelaktigt. Vi frågortill dessasom
i kap.7

frågaEn knyter till personuppgiftsansvaret arkivansvaretärsom an
enligt arkivlagen 1990:782. Enligt huvudregeln i 3 § arkivlagen har

myndighet arkivansvar för de allmänna handlingar finns hosen som
myndigheten avsnitt 2.6.1.se För elektronisk information gäller emel-
lertid specialregel. Upptagningar för automatisk databehandlingen som

tillgängliga för flera myndigheter,är och därigenom allmän-utgörsom
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handlingar, skall bilda arkiv endast hos dessa myndigheter, ina en av
första hand den myndighet för huvuddelen upptagningen.som svarar av
Syftet med undantaget upptagningar tillgängliga för fleraär äratt som
myndigheter inte skall behöva arkiveras samtliga dessa myndigheter,av

endast den huvudansvariga myndigheten.utan av
Som har kannämnt personuppgiftsansvaret för ochovan en sam-
uppgift i databas ligga hos flera myndigheter beroende hurma en

och i vilka sammanhang uppgifterna sådananvänds. En ordning inteär
frågalämplig i arkivansvaret. Vår inställning arkivansvaretär attom

för viss uppgift i databas skall ligga hos den myndighet ären en som
ansvarig för uppgiften förs in i databasen. Att myndighetatt en annan

behandlar uppgiften, utlämnande, och därigenomt.ex.senare genom
blir personuppgiftsansvarig för just den behandlingen, innebär inte att
den myndigheten blir arkivansvarig. sådanäven En ordning Överens-

med myndighetersstämmer skyldighet enligt sekretesslagen regi-att
allmänna handlingarstrera upptagningarutgörs för automatisksom av

databehandling. Av 15 kap. 1 och 13 §§ sekretesslagen framgår all-att
handlingarmänna kommer in eller hos myndighetupprättassom en

skall registreras dröjsmål. Om upptagning förutan automatisk data-en
behandling förs in i dataregister tillgängligt för fleraett ärsom myn-
digheter, dock endastär den myndighet införingen skyldiggör attsom
registrera den.

Den myndighet enligt sekretesslagen skyldig registreraärsom att en
upptagning för automatisk databehandling, såledesär ansvarig föräven

arkivlagens bestämmelser uppfylls.att I princip innebär detta även att
den myndighet ansvarig förär uppgifter korrekta, dvs. skyl-ärattsom
dig vidta rättelse enligt personuppgiftslagen,att också har föransvaret

upptagningen handatt enligt arkivlagen.tas om

5.3 Bestämmelser behandling inteom som

sker i databaser

5.3.1 Behandling känsliga personuppgifterav m.m.

Vårt förslag: Känsliga personuppgifter och uppgifter lagöver-om
trädelser fåskall behandlas endast uppgifterna har lämnatsm.m. om
i eller nödvändigaär för handläggningen ärende.ettav
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gäller förbud be-principielltpersonuppgiftslagenEnligt 13 § motett
personuppgifterpersonuppgifter. Med känsligahandling känsligaav

åsikter,politiskaavslöjar eller etnisktuppgifter ursprung,som rasavses
fackföreningeller medlemskap ireligiös eller filosofisk övertygelse

Från behandlaeller sexualliv. förbudetuppgifter hälsarör attsamt som
dåsådana för vissa situationeruppgifter sedan undantaggörs t.ex.-

inte tillämpligaenskilde har samtyckt till behandlingenden ärsom-
§ personuppgiftslagenför aktuella verksamheterna. Genom 21de oss

behandla personuppgifter lagöverträdelserbegränsas även rätten att om
tvångsmedelbrottmål,innefattar domar i straffprocessuellabrott,som

fårSådanaadministrativa frihetsberövanden. uppgifter behandlasoch
medmyndigheter. fortsättningen detta avsnittendast Iav av avser

begreppet känsliga personuppgifter för enkelhetens skull även upp-
gifter lagöverträdelserom m.m.

vårtI de verksamheter omfattas uppdrag torde det sällansom av
frågakomma i behandla känsliga personuppgifter, har därförochatt

sådanintegritetsskäl förbud för vissa situatio-behandling. Iövervägtav
tillåtafinns det dock anledning behandling känsliga uppgifterattner av

i handläggningen ärenden. enskild kan exempelvis iEn skatte-ettav
ärende förseningsavgift sjukdom skäl för deklarationattom ange som
inte sådanhar lämnats i tid. måsteEn uppgift rimligen kunna behandlas

automatiserad dåi ärendet, behandling inte sker i den förväg även
databaser särskilt reglerade formen avsnitt 6.1se gränsdragningenom
mellan behandling i databaser och automatiserad behandling.annan

orimligtDet begära tjänsteanteckningar efter telefonsamtalatt attvore
fåinte skulle nedtecknas med hjälp ordbehandling. Detsamma gällerav

känsliga uppgifter utgångenavgörande förnär ärende. före-Iär ettav
dragningspromemorior, beslutskoncept måste sådanaoch liknande upp-

fågifter finnas, handlingarna med hjälpäven ordbe-upprättasom av
handling. Detsamma gäller för manuellt upprättade handlingar, vilka
kan komma våraomfattas författningsförslag.att av

i detaljAtt reglera vilka fåruppgifter antecknas och i vilka fallsom
fårdetta ske, inte möjligt. gårDet nämligenär inte förutse de olikaatt

situationer kan uppstå i hanteringen ärenden. Vi dock attsom av anser
det nödvändigt integritetsskäl i möjliga månär begränsastörstaattav
användningen känsliga personuppgifter. bör därför tillåtetDetav vara

sådanabehandla uppgifter endast de har lämnats i ärendeatt ettom
eller det nödvändigt för handläggningenär ärende. inne-Detettom av
bär användandet känsliga uppgifter sådanabegränsas till tillfällenatt av
då myndigheten i det någotinte har måsteval,närmaste behandlautan
dem.

För behandling i databaser skall särskilda bestämmelser gälla, vilket
återkommervi till i avsnitt 6.3.3.
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5.3.2 Bevarande och gallring uppgifterav

Vårt förslag: Uppgifter föremål för automatiserad behand-ärsom
ling i ärende skall årgallras efter ärendet har avslu-ett senast ett att

medan andra uppgifter skall gallras i enlighet med bestämmel-tats,
i arkivlagen 1990:782.serna

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom
få meddela föreskrifter uppgifter skall gallras vidattom en annan
tidpunkt eller uppgifter skall bevaras.att

Hur länge personuppgifter får bevaras regleras allmänt i personupp-
giftslagen grundläggande påkrav behandlingettsom av personupp-
gifter. I 9 § första stycket i personuppgiftslagen denattanges person-
uppgiftsansvarige skall till personuppgifter inte bevaras underattse
längre tid vadän nödvändigt med hänsynär till ändamålen medsom
behandlingen. frågaI personuppgifter behandlas i myndighets-om som
verksamhet tillämpas i första hand bestämmelserna i arkivlagen. I de
registerförfattningar i dag gäller för statlig verksamhet finns regel-som
mässigt särskilda gallringsbestämmelseräven för uppgifter i person-
register. Detsamma fallet för uppgifterär i personregister förs medsom
stöd tillstånd från Datainspektionen.av

sådanFör behandling personuppgifter inom skatteförvaltningen,av
exekutionsväsendet och Tullverket enligt våra förslag skallsom reg-
leras särskilt bestämmelser för behandling i databaser, detärgenom av
bl.a. integritetsskäl ofta nödvändigt i specialförfattningama regleraatt
gallringsfrågor. Vi har dock haft ställning frågantill detatt ta ut-om

den allmännaöver regleringen i arkivlagen och personuppgiftslagen
behövsäven särskilda bestämmelser bevarande och gallring för så-om

dan behandling inte utförs i databaser. Särskilt viktigt har be-som
dömt detta frågai uppgifter behandlas automatiseradvara om som

se avsnittväg 6.1 gränsdragningen mellan behandling i databaserom
och automatiserad behandling. För personuppgifter be-annan som
handlas manuellt och omfattas den föreslagna lagstiftningensom av an-

de allmänna bestämmelserna iatt arkivlagen tillräckligaser förär att
säkerställa integritetsskydd. För uppgifterett gott behandlas påsom
automatiserad kan dock svårareväg integritetsfrågor förväntas upp-

ikomma.
Med den moderna teknik används i myndighetsverksamheten isom

dag, det vanligtär mängder uppgifter lagrasatt elektronisktstora även
i regleradesätt än personregisterannat eller databaser. En delstor

det skriftliga material produceras myndigheterav utarbetassom av nu-

8 19-1588SkattTullExekutionNormer
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Även dåfalli dehjälp ordbehandlingsprogram.i datorer medmera av
tillfogas akten i ärende,slutprodukten skrivs och ettut sparaspapper

elektroniskt.lagrasinformationen vanligtvis under viss tid attgenom
infor-På tid fram omfattandedetta kan det ganska kort växasätt

oftainformation dessutommationsmängder hos myndighet, ärsomen
legaldefini-tillgänglig sökprogram. Med denlätt olika typer avgenom

föreslår dessation databasbegreppet vi avsnitt 6.1 kommerseav som
omfattas bestämmelserinformationsmängder i vissa fall inte deatt av

förgäller databaser.som
förVi bedömer det i allmänhet saknas starka skälatt att en myn-

sådandighet tillåtaselektronisk skall bevara information,väg utan
några åtgärder föreslårvidtas. Vi därför uppgiftergenerelltatt att som

föremål för automatiserad behandling i behand-ärendeär ett utan att-
lingen i årdatabas skall gallras efter ärendet hargörs senast ett atten -
avslutats. fårBestämmelsen innebär information inte lagras underatt

årlängre tid konkret användas i verksamheten.än sättett utan att ett
Det skall med inte tillåtet långandra ord under itid elektroniskattvara
form lagra information kan "bra ha i framtiden. Om där-attsom vara

åtgärder årvidtas inom informationen tillförsemot ett att ettgenom
pågående, ärende eller ärende med anledningöppnasannat, ett nyttom

informationen, får den dock bevaras ettårsfristenefterävenav som en
del det ärendet. Detsamma blir fallet uppgifterna registrerasav nya om
i databas enligt de särskilda bestämmelserna därom. uppgifternaAtten
skall gallras innebär de kan föras varefter den elek-överatt papper,
troniska informationen raderas. De uppgifter finns kvar endastsom

omfattas då inte ettårigalängre den gallringstidenpapper av som
föreslår skall gälla för automatiserad behandling uppgifter.av

frågaEn särskild i detta sammanhang hur skall förfara medär man
automatiserad behandling uppgifter i samband revisionmed ellerav
andra kontrollåtgärder i beskattnings- och tullverksamhet. återkom-Vi

frågantill den i avsnitt 9.2.mer
Det kan finnas anledning för vissa uppgifter tillämpaatt en annan

tidpunkt för gallring. Vissa uppgifter känslig karaktär kan det in-av av
tegritetsskäl lämpligt gallra vid tidigare tidpunkt, medanattvara en
andra mindre känsliga uppgifter kan behöva lagras under längre tiden
för inte onödiga effektivitetsförluster skall uppstå i verksamheten.att

vårDet bör enligt uppfattning åligga regeringen eller Riksarkivet att
meddela föreskrifter frånundantag den ettårsre-gällandeom annars
geln.

För vissa verksamheter bedömer det olika skäl inte äratt av
nödvändigt ha särskilda bestämmelser gallring huvudatt över taget.om
En förutsättning det inte föreligger någonär nämnvärd risk för otill-att
börliga integritetsintrång. För verksamheten med val folkomröst-och
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föreslårningar således sådanavi inga bestämmelser, inom denutan
verksamheten skall arkivlagens bestämmelser tillämpas. När det gäller
folkbokföringsverksamheten tillämpas i frågandag, och till dess om
folklängder löst, arkivlagens föreslårbestämmelser. Vi någonär inte
ändring i det avseendet.
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6 Behandling i databaser

Vi redogör i 5 kap. för vilka bestämmelser skall gällasom anser
generellt för behandling personuppgifter och andra uppgifter i skat-av
teförvaltningens, exekutionsväsendets och Tullverkets verksamheter. I
detta kapitel redovisar vår inställning sådantill automatiserad be-
handling uppgifter utförs för ändamål inomav som ettgemensamma
verksamhetsområde, dvs. behandling i databaser. Från integritetssyn-
punkt det viktigtär uppgiftssamlingar hanterasatt stora som av myn-
digheter och möjligheter till sammanställningar rad olikasom ger av en
uppgifter enskilda omgärdas särskilda skyddsregler.om personer, av
För behandling uppgifter i databaser bör därför särskilda bestäm-av
melser gälla rad punkter. Det fråga vilkaär uppgifter fåren om som
behandlas, vilken åtkomst myndigheter och andra skall ha till upp-
gifterna vilka regler skall gälla för bevarandesamt och gallring.som
Dessutom finns det särskild anledning titta vadnärmare böratt som
gälla vid behandling personuppgifter och andra uppgifter i datorise-av
rade ärendehanteringssystem, eftersom sådana kan kommasystem att
innehålla mängder uppgifterstora varierande slag i form hand-av av
lingar kommer till myndigheter från enskilda och beslutshand-som
lingar upprättas myndigheter.m.m. som av

6.1 Vad databasär en

Vårt förslag: I myndighets eller myndighetsorganisationsen en
verksamhet skall det finnas samling uppgifter med hjälpen som av
automatiserad behandling används i verksamheten förgemensamt
vissa angivna ändamål databas.

l Databaser för automatiserad behandling
Idag används i omfattning datorer hosstor myndigheter. Det gäller allt
från enkel ordbehandling till sofistikerade ärendehanteringssystem som
i det innebärnärmaste papperslös hantering ärenden. Det före-en av



1999:105SOUBehandling databaser230 i

direktbeslut fattas automatiskt i datasystemkommer även utanatt ett
omfattasmänsklig inblandning. myndigheter däribland deFlera som-

vårt tillgång personregisteruppdrag har till datorbaseradeav som-
och ianvänds informationsdatabaser vid handläggning ärendensom av

vissa fall lagringsenheter för beslut och andra upprättade eller in-som
ikomna handlingar. väsentlig skillnad mellan databehandlingEn per-

sonregister vanlig registren utnyttjasoch ordbehandling, är att gemen-
i verksamheten inom myndighet eller myndighetsorganisation.samt en

Medan ordbehandling kan hjälpmedel för handlägga-sägas ettvara en
eller andra vid myndighet, i själva upprättandet handlingarre, en av -

skrivmaskinsfunktionavancerad personregistrennärmast utgör etten -
allmänt hjälpmedel vid handläggningen ärenden detattav m.m. genom
underlättar framtagandet underlag för olika beslut.av

vår måsteEnligt mening det för skatteförvaltningen, exekutionsvä-
sendet och Tullverket finnas sådansärskilda regelverk för automati-
serad behandling personuppgifter inte ordbehandlingutgörsav som av
och inte helt tillfällig De uppgifts-är natur. storasom av gemensamma
samlingar hos myndigheter dagens personregister och ärendehan-som
teringssystem innebär grund de tekniska möjligheternautgör, attav
söka i materialet och sammanställningar registreradegöra om personer

påtaglig risk för intrångotillbörliga i enskildas personliga integritet.en
riskenDen blir i de fall myndigheterän större sambearbetar egna upp-

gifter frånmed uppgifter andra myndigheter. Från integritetssynpunkt
finns vårdet därför enligt mening starka skäl för skapa tydligaatt reg-
ler tillåtetvad fråga sådani behandling.ärom som om

I och med genomförandet dataskyddsdirektivet i svensk lagstift-av
ning har begreppsapparaten vid ADB-hantering ändrats. I den grund-
läggande skyddslagstiftningen, personuppgiftslagen 1998:204, talas
det inte längre förande personregister, behandlingutanom av om av
personuppgifter. För särskilja den rättsliga regleringen sådanatt av au-
tomatiserad behandling i dag i uppgiftssamlingar förgörssom gemen-

bruk, dvs. personregister och ärendehanteringssystem, från densamt
automatiserade behandlingen uppgifter i allmänhet, ordbehand-t.ex.av
ling, har valt införa begreppet databas i lagstiftningen se avsnittatt
4.4. Avgörande för vilka gallringsfrister gäller och i vilkensom om-
fattning känsliga fårpersonuppgifter behandlas börm.m., vara om upp-
gifter behandlas i databas eller inte.en

I teorin skulle databas för viss verksamhet kunna delas i tvåen en
underdatabaser. Databaser, dem, kan nämligen beståsägassom ser

dels eller flera samlingar enskilda kortfattade uppgifterav en av som
fåanvänds för fram underlag till beslut i verksamheten inforrna-att

tionsdatabaser, dels handlingar kommer in eller iupprättas ettsom
ärende och bearbetas och lagras i ärendehanteringssystemettsom
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ärendedatabaser. Traditionellt personregisterhar i praktiken utgjorts
egentliga informationsdatabaser, i och med framväxtenav men av

avancerade ärendehanteringssystem har ärendedatabaser inordnatsäven
i lagstiftningen personregister, i skatteregisterlagen. Vi ärt.ex.om

sådantveksamma till vårtutveckling, vilket orsakerna tillären en av
förslag införa begreppet databas i lagstiftningen. V i har emellertidatt
inte funnit anledning i den föreslagna nå-lagstiftningen göraatt av oss

åtskillnadbegreppsmässig mellan olika funktioner i databas.gon en
finns vårDäremot det enligt mening skäl för i vissa delar ha olikaatt

regler för de olika funktionerna. frågorgällerDet vilka uppgifterom
får registreras i vilken omfattning direktåtkomst tillåtasskallsamtsom

till uppgifterna, vilket utvecklar skälen för i avsnitt 6.4 och 6.7.
Sammanfattningsvis måste det vårenligt mening för skatteförvalt-

ningen, exekutionsväsendet och Tullverket finnas särskilda regler för
sådan automatiserad behandling personuppgifter inte utgörsav som av
ordbehandling och inte helt tillfällig Av integritetsskälär natur.som av
bör det skapas tydliga regler tillåtetvad sådanvid behand-ärom som
ling.

6.1.2 Gemensam användning uppgifterav

För begreppet databas skall praktisktatt användbart vissa sär-vara
reglerade uppgiftssamlingar hos myndighet eller inom myndig-en en
hetsorganisation, krävs det möjligtär gränslinjen gåravgöraatt att var
mellan behandling i databas och behandling, ordbehand-t.ex.en annan
ling. En grundläggande förutsättning för elektroniskt lagradatt en upp-
gift skall ingå i databas, enligt vår meningär uppgiftenanses en att av
myndigheten eller myndighetsorganisationen används igemensamt en
viss verksamhet för ändamålde behandlingen uppgifterstyrsom av
inom verksamheten. Det väsentliga inte vilketär uppgiften tek-sätt
niskt lagras, den faktiskt åsyftade tillgängligheten.utan Det avgörande
för uppgift används myndighet ellerom en gemensamt av en en myn-
dighetsorganisation och därmed beståndsdelutgör i databas, ären en
således den behandlas på medförsätt den allmänettom utgörattsom
egendom i verksamheten. olikaAtt personalkategorier har olika be-
hörighet och vissa uppgifter därför i praktiken åtkomligaatt endastär
för begränsat antal hos olikaett myndigheter inompersoner en myn-
dighetsorganisation, förtar enligt vår uppfattning i sig inte uppgiftemas
egenskap Detsamma gäller vissa uppgiftersom gemensamma. görsom
åtkomliga endast för handläggare inom regional myndighet.en

En uppgift registreras och lagras i datasystem sådantsom ett ett
tjänstemännensätt inom eller fleraatt myndigheter har möjligheten att
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vid behov och i olika sammanhang i samband med handlägg-t.ex.-
ningen del uppgiften direkt automatiseradärende vägett taav av-
måste således tillgänglig och därmed utgörandegemensamt enanses

i uppgifterdel databas. Detta vad gäller dag för deären somav som
inom för olika författningsreglerade personregister hoslagras ramen

skatteförvaltningen, exekutionsväsendet Tullverket. exempeloch Som
kan uppgifter identitet inkomsteller taxeradenämnas att personsom en

år återfinnasför visst kan tjänstemän sökning i skatte-ett ettav genom
register enligt skatteregisterlagen 1980:343 och användas under-som

vid handläggningenlag taxeringsärende.ettav
uppgift hårddiskenEn lagras elektroniskt i dator eller isom en en
hos myndighet i samband tjänstemanmed arbetar medattserver en en

ordbehandling, åtkomligoch normalt förendast tjänstemannenärsom
själv och exempelvis systemadministratören vid myndigheten, kan där-

inte tillgänglig. sådanSyftet med tillfälligemot gemensamtanses vara
behandling inte uppgifterna lagras i datorn skall användasär att som av
andra den utför förhållandetbehandlingen. Detän systemad-attsom
ministratören eller tjänsteman vid myndigheten eller inomen annan-
myndighetsorganisationen få åtkomstkan till uppgiften ettgenom-
visst tekniskt förfarande, kan inte innebära så-uppgiftenattanses som
dan lagrad för användasär i verksamheten. Inte helleratt gemensamt
innebär förhållandetdet uppgift behandlas tillfälligt i datoratt en en
med det uttalade syftet den skall matas in" i ochatt systemetsenare

den delgöras databasen. Däremot kommerärattgemensam, en av upp-
giften omfattas det särskilda regelverket för databas denatt närav en
väl registrerad i detär sådanEtt exempelsystemet.gemensamma en
situation kan vissa ekonomiska uppgifter avseendeattvara en person
behandlas i särskilt med syfte få fram resultat iett att ett ettprogram
ärende, sammanlagda inkomst. När resultatet hart.ex. personens upp-
nåtts registreras beloppet enligt fastställt förfarande fält-ett som en
uppgift" i det datasystemet och blir därmed del da-gemensamma en av
tabasen, medan de uppgifter legat till grund för beräkningarnasom ra-
deras eller lagras elektronisk enskilt doku-sätt,annat t.ex. ettsom

i myndighetensment server.
flestaI de fall inga problem med bedöma uppgiftattser om en

behandlas eller inte. principI gränsdragninggörsgemensamt samma
iredan dag det skallnär uppgift ingår i visst för-avgöras ettom en

fattningsreglerat personregister eller inte. En tjänsteman skatte-en
myndighet kan problem han för tillfälletavgöra arbetar medutan om
uppgifter direkt i skatteregister enligt skatteregisterlagen ellerett om
han arbetar med uppgifter i ordbehandlingsdokument. Det kan för-ett

och ställas krav på,väntas, datasystemen inom myndighetsorga-att en
nisation konstrueras sådant några tvivel huruvidasättett att om en
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uppstår försingår i samband med denuppgift i databas inteviss atten
ocksånaturligtvisin. personuppgiftsansvarige harDen ett stort ansvar

uppstår grund brister i denför gränsdragningsproblem inteatt av
tekniska utformningen datasystem.ettav

gränsdragningen mel-emellertid förekomma situationer därDet kan
behandling inte helt självklar,behandling i databaser ochlan ärannan

ingårnämligen uppgift inte i för myndigheten eller myndig-när etten
ändå tillgänglig för flerahetsorganisationen nätverk ärgemensamt men

tjänstemän vid eller flera myndigheter. kan situa-Som exempel tasen
beståendetionen arbetsgrupp inom skatteförvaltningenatt etten av-

antal tjänstemän vid fleraeller regionala myndigheter samarbetaren -
för kontrollera ingåreller revidera företag i regionöverskri-att ettsom

sådandande projekt. Att arbetsgrupp behandlar uppgifter in-ären som
åtkomliga endast inom arbetsgruppen, särskilt nät-ternt t.ex. ettgenom
medför ingåverk, inte uppgifterna kan i databasen för be-att anses

skattningsverksamheten. sådantNär arbetsgrupp avgränsadär etten
det kan förutses endast begränsatsätt antal kan delatt att ett tapersoner

de uppgifter behandlas och detta sker för bestämt och be-att ettav som
syfte, kan uppgifterna vårenligt mening integränsat gemensamtanses

använda inom skatteförvaltningen. Om uppgifterna däremot behandlas i
för förvaltningen åtkomstennätverk och till uppgifternaett gemensamt

inte begränsad till arbetsgruppen tjänstemänär andra kan deltautan av
dem i olika syften, måste behandlingen ske inom den rättsligaanses

för databasen.ramen
När uppgifter införda i datasystemär och till-ett gemensamtsom

gängliga i viss verksamhet, ingårdvs. i databas, sambearbetasen en
med varandra i det skall behandlingen igörassystemet,gemensamma
enlighet med det för databasen gällande regelverket. Som exempel kan

myndighet inämnas urvalsförfarande sammanställningaratt göretten
i sökprogram används i detatt ettav personer genom som gemensam-

variabler uppgifter införda i databasen,systemet utgörsma ge som av
ålder, inkomst och fastighetsinnehav. Framtagandet sådant.ex. av en

sammanställning eller flera behandlingarutgör i databasen och deen
särskilda bestämmelserna sådangäller för behandling skall därförsom
tillämpas.

Om däremot uppgifter införda i databasär sambearbetassom en
med uppgifter dvs. uppgifter inte registrerade iexterna data-ärsom-
basen de frånhämtas databasen och därefter, utanför detattgenom-

behandlas tillsammans med desystemet,gemensamma externa upp-
gifterna, skall i stället de allmänna bestämmelserna behandlingom av
personuppgifter i myndighetens verksamhet tillämpas. sådanEn situa-
tion kan uppstå myndighetnär plats i kontrollärende vill jäm-etten
föra eller andra bearbeta uppgiftersätt har hämtats i kontroll-som
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förts in i data-uppgifter tidigare har lämnats ochärendet mot ensom
fråndåingår i förväg kopieras detUppgifter i databasen kanbas. som
enskildanvändsdatasystemet till dator av engemensamma en som
uppgif-tillsammans med detjänsteman och därefter behandlas externa

Si-i avsnitt 9.2 taxeringsrevisioner m.m..dettaseterna ommer om
påtuationen jämföras med uppgifter i databas lämnaskan utatt me-en

utomståendebehandling myndighet ochdium för automatiserad till en
Även sådandärefter i i situationbehandlas den verksamhet.senares en

andra bestämmelser uppgifterna "lämnar" data-kommer gälla näratt
basen. skulle emellertid strida den föreslagna lagstiftningenDet mot att
kopiera delar databas och behandlingar vid sidan detgöraav en av ge-

kringgådatasystemet, endast för det bestäm-sättetattmensamma
melser gäller för behandling uppgifter i databasen.som av

inte någonDet möjligt i lagstiftningen fördra exaktär gräns näratt
viss behandling skall ske i databas och därmed omfattasen anses en av

det särskilda regelverket för denna. minst beror inteInte detta detatt
möjligt förutse den tekniska utvecklingen dataområdetinom ochär att

de möjligheter frågakan sig i informationsöverföring. Iöppnasom om
nuläget kan det dock förväntas den behandling kommeratt att ut-som
föras inom för databas, den behandling i dagmotsvararramen en som

inom för författningarde flertalet tillstånd frångörs och Data-ramen -
inspektionen reglerar personregister hos olika myndigheter.som-

Sammanfattningsvis vårdet enligt mening grundläggande för-är en
utsättning för elektroniskt lagrade uppgifter ingåskall i da-att anses en
tabas, uppgifterna myndigheten eller myndighetsorganisationenatt av
används i viss verksamhet för de ändamål skallgemensamt sty-en som

behandlingen uppgifter inom verksamheten.ra av

6.1.3 Koncept och minnesanteckningar m.m.

Enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen TF handling allmänär en
den förvaras hos myndighetnär och inkommenär tillatten anse som

eller upprättad hos myndigheten. Handlingar i form upptagningarav
kan uppfattas endast med hjälp tekniskt hjälpmedel, elek-som t.ex.av

troniskt lagrade uppgifter, förvarade hos myndighetanses en om upp-
tagningama tillgängliga för myndighetenär med tekniskt hjälpmedel

myndigheten själv utnyttjar för överföring sådani form de kansom att
läsas påeller uppfattas. Enligtsätt 2 kap. 6 och 7 TFannat är en
handling upprättad hos myndighet den har expedieratsnären av myn-
digheten, medan frågaden i tekniska upptagningar inkom-om anses- -

till myndighet den har gjorts tillgänglignär där sådantmen en ett
den kansätt förvarad myndigheten.att anses av
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upptagningar görsbestämmelsernämndaInnebörden är att somav
datasystemimyndigheterför fleratillgängliga ett anses u-gemensamt

i detspelarDetmyndigheterna.handlingar hosallmännatgöra avseen-
beslutskonceptdelupptagningarnaingen roll utgördet ettavenom

till-beslutskonceptOm görsminnesanteckningar. gemensamteller ett
anled-alltså denenbartdetmyndigheter,gängligt för flera utgör av

uppgifterelektroniskahandling. hanteraAttallmän ettningen en
generella skyl-med myndigheternasi linjesådant skulle inte liggasätt

hand-bland sinaoffentlighetsstrukturupprätthålla goddighet att en
bl.a. all-förenklatoffentlighetsstrukturMed godlingar. attgrovtavses

ochfrån arbetsmaterialsärskiljashandlingar skall kunna attmänna
sådana blifrån kansärskiljashandlingar skall kunnaoffentliga som

offentlighetskommittén har diskuteratochföremål för Data-sekretess
Integritetsskyddet iingående i betänkandetbegreppetinnebörden av

ff..1988:64 224 DetSOUinformationssamhället gemensammas.
såfår sträckasdärför intedatasystemeffektiva användandetoch av

fått slutligainte sinhandlingarlångt eller andrabeslutskonceptatt som
naturligtvistillgängliga. gällerDetsammautformning görs gemensamt

många intei fallminnesanteckningar o.d.,arbetsmaterial,föräven som
i ärendeinnan handlingarnaallmännaalls bör göras tasettutan rensas

för arkivering.handom

Ändamålen med behandlingen6.2

behandlingVårt ändamålKlara och tydliga förförslag: av person-
Uppgifteruppgifter uppgifter i databaser skall i lag.och andra anges

få ändamålen.skall för de angivnabehandlas endast

ändamål6.2.1 Behovet klaraav

ändamål uppgifter statliga personregisterBestämmelser för vilka iom
får registerförfattningar.användas intar central roll i dagens Det ären

ändamålen fårvilka uppgifter registre-och regleraatt somgenom ange
för hanteringen personregister Betydelsensättsras, som ramen upp.av

ändamålsbestämmelserklara har inte minskat dataskydds-av genom
direkti-direktivets tillkomst. de viktigaste inslagen iTvärtom är ett av

får uttryckligtpersonuppgifter samlas endast för särskilda,vet att an-
fårändamålgivna och berättigade uppgifterna inte be-samt att senare

något ändamålhandlas för oförenligt för vilka uppgif-med deärsom
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måste alltsåsamlades in artikel 6.1a. Uppgifterna i databasterna en
behandlas i enlighet med de för databasen angivna ändamålen.

följdEn detta helt förutsättningar gäller för s.k.är attav nya sam-
kömingar, har särskilt integritetskänsliga. datalagenIansettssom
1973:289 uppställdes förkrav inrättande och förande ettav personre-
gister innehållaskulle personuppgifter fråninhämtats ettsom som an-

Sådanpersonregister. samköming register krävde Datainspektio-nat av
tillstånd inte registreringen eller utlämnandet uppgifternanens om av

gjordes med stöd författning, Datainspektionens beslut eller denav re-
gistrerades medgivande. Innebörden den nämnda iartikeln da-av ovan
taskyddsdirektivet samköming mellan olika registerär elleratt mer-
korrekt sambearbetning uppgifter från olika register eller databaserav

form behandling vilkenutgöra rättsligt inte skiljer siganses en av-
från behandling. direktivet någonI inte direkt hänsyn till detasannan
särskilda integritetsproblem förknippade med behandling i formärsom

sambearbetning mellan olika uppgiftsdatabaser. Under förutsättningav
insamlandet, utlämnandet och den behandlingenatt uppgif-senare av

står i överensstämmelse med ändamålen för registren eller databa-terna
föreligger inga hinder sådanför sambearbetning. så-Det krävsserna,

någotledes inte särskilt författningsstöd eller tillstånd för uppgifter iatt
databas skall kunna sambearbetas med uppgifter i databas.en en annan

Denna situation ställer särskilt höga krav ändamålsbestäm-nya att
melsema i de lagar reglerar behandling personuppgifter isom av myn-
dighetsverksamhet utformade sådantär det framgårklartsättett att
för vilka syften uppgifter får behandlas.

6.2.2 Primära och sekundära ändamål

Vid analys ändamålennärmare med de olika personregisteren av som
omfattas vårt uppdrag, kan konstateras ändamålen kan indelas iav att
två kategorier. Den första kategorin ändamålutgörs direktärav som
anpassade till den verksamhet bedrivs registeransvarigasom av myn-
digheter. Som exempel kan denämnas angivna ändamålen iatt ett av
skatteregisterlagen taxering enligtär taxeringslagen 1990:324, vilket
naturligtvis grundläggandeär del beskattningsverksamheten. Vien av
kallar detta ändamål.primära Den andra kategorin består ändamålav

kan hänföras till andra myndigheters eller enskildas verksamhet.som
återigenFör skatteregisterlagenatt såexempel,ta där attsom anges

skatteregister får användas för utredningar i kronofogdemyndighetemas
exekutiva verksamhet. Detta kallar sekundära ändamål.

De primära ändamålen bör enligt vår mening vilka uppgifterstyra
fåskall föras in i databas. För uppgift fåskall finnas isom atten en en
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ibetydelsemåste uppgiften med andra ordmyndighets databas, avvara
regi-inte kunnamyndighet skallverksamhet. Enmyndighetens egen

uppgifternadet skäletuppgifter endastolika kategorier attstrera av av
något sammanhang, behovettill ieventuellt kan utannytta av var-vara

måste kankonstateras. Däremotuppgift registreras kunnatyp somav
förväg skall kun-myndighet inaturligtvis inte ställas kravdet att en

uppgift rörande viss kommerbedöma varje enskild atten personna om
ändamålenprimära enligti följd deanvändas verksamheten. En attav

fårvår uppgifter behand-uppfattning skall styrande för vilka somvara
tillåtet i databas in-las i databas, det inte börär attatt en somen vara

skattemyndigheternas beskattningsverksamhet be-för exempelvisrättas
handla uppgifter inte behövs i den verksamheten, endastutansom som

till för kronofogdemyndighetema i deras exekutiva verk-är nytta t.ex.
ändamålensamhet. En ytterligare följd det de primäraäratt styrav som

fårvilka uppgifter behandlas, uppgifts riktighet bör bedö-är attsom en
ändamålen utgångspunkt, någotmed de primära ärmas som som av

frågabetydelse uppstår uppgift behandlas i databasnär om en som en
såledesskall vidare i avsnitt 7.2.2. Principen börse be-rättas attvara

hovet uppgifter i den verksamheten skall föravgörandeav egna vara
myndighetsinnehållet i databas. Härigenom förhindras det hosatten

myndighet fram omfattande samlingar uppgifterväxer rören av som
förhållandenhelt skiftande anknytning till den egentliga verksam-utan

heten.
Vid tillkomsten dagens registerförfattningar har tillämpatsav en

princip innebär andra myndigheter de för vilkas räkningänatt ettsom
personregister fårförs inte direktåtkomstha till registret, inte deom
ändamål för vilka utomståendeden myndigheten skall använda uppgif-

i författningden reglerar personregistret. Som exempelterna anges som
återigenkan skatteregisterlagen, där detnämnas stöd för krono-attsom

fogdemyndighetema får direktåtkomstha till uppgifter ettanges som
ändamål skatteregister får användas för utredningar i kronofogde-att
myndighetemas exekutiva verksamhet. Vi ansluter helt till uppfatt-oss
ningen det väsentligt från integritetssynpunktär direktåtkomstatt att
inte förekommer till databas det den lag reglerar da-utan atten av som
tabasen framgårklart ändamålen sådant utlämnande inte stri-att ettav
der syftet med lagen se detta i avsnitt 6.7.mot mer om

Från denna grundläggande princip vi emellertid undantag för tvågör
särskilda former direktåtkomst. Det gäller i första hand möjlighetenav
för regeringen meddela föreskrifter direktåtkomst för enskildaatt om
till uppgifter sig själva. Denna möjlighet föreslår skall finnas förom
samtliga databaser omfattas våra lagförslag se avsnitt 6.7.5.som av
För beskattningsdatabasen val- och folkornröstningsdatabasen fö-samt
reslår vi dessutom regeringen skall ha möjlighet meddela före-att att
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skrifter allmän direktåtkomst till vissa uppgifter allmänt intresseom av
se avsnitt 8.1.4 och 8.3.4. Gemensamt för dessa båda former av
direktåtkomst det inte slåär möjligt fast särskildaär och kon-att att
kreta ändamål för vilka uppgifterna får lämnas Vi emellertidut. anser

direktåtkomst i dessa fall bör kunnaatt stårdet iaccepteras utan att ut-
trycklig överensstämmelse med ändamålen för respektive databas. An-
ledningen frågai uppgifterär, enskilda del sig själ-tarom som av om

det finns direkt samtycke till utlämnandetatt i och med deettva, att en-
skilda själva de skall delavgör uppgifterna. Det föreliggertaom av
därför vårenligt uppfattning inte någon frånfara integritetssynpunkt att
lämna uppgifterna. förutsättningEn för allmän direktåtkomstut tillatt
vissa uppgifter fåskall förekomma vårenligt bestämdaär uppfattning

det sig uppgifterrör allmänt intresseatt och uppgifterna inteom attav
känsliga frånär integritetssynpunkt. Under förutsättningarnämnda bör

i de fallenäven uppgifter kunna lämnas direktåtkomstut trotsgenom
det inte uttryckligen framgår ändamålenatt med databaserna.av
Sekundära ändamål bör enligt vår mening komma tilläven uttryck i

lagstiftningen i de fall gårdet förutse innehållet i databasatt att en
kommer regelmässigt användasatt andra myndigheter eller iav annan
författningsreglerad verksamhet, det inteäven sker direkt-om genom
åtkomst. En uppräkning sekundära ändamål inte utläm-av som avser
nande med hjälp direktåtkomst kan inte bli uttömmande, eftersomav
det inte möjligtär förutse samtliga de situationer dåatt uppgifter med
stöd exempelvis sekretesslagen kan komma lämnasav tillatt ut myn-
digheter eller andra för olika ändamål. I de fall då utlämnande kan
komma ske från databas iatt enlighet med särskilt författningsstöden
eller då det möjligt förutsägaär uppgifter kommeratt lämnasatt iatt ut

omfattning,större vi denär uppfattningen det från upplysnings-av att
synpunkt finns skäl markera dessa användningsområdenatt degenom
sekundära ändamålen.
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får behandlas iuppgifter6.3 Vilka en

databas

för vilkabestämmelserVårt finnas uttryckligaförslag: skallDet om
kategorierfår databas och vilkauppgifter behandlas i avenpersoner

fåuppgift skallfåruppgifter förekomma dessa Enpersoner.som om
för vilkeni den verksamhetbehandlas endast uppgiften behövsom

inrättas.databasen
förutsättningar känsligaskall särskilt under vilkaDet per-anges

får behandlas isonuppgifter och uppgifter lagöverträdelserom m.m.
databas.en

får6.3.1 vilka uppgifter behandlasPersoner om

Personuppgifter definieras i personuppgiftslagen infor-all slagssom
mation direkt indirekt hänföras till fysiskeller kansom en person som

i livet. personuppgifter i förekommaFörutom kan det databasär en
uppgifter hänförliga till juridiska eller avlidna fysiskaärsom personer

alltsåförGemensamt i samtliga uppgifter deärstort sett attpersoner.
någon någrakan hänföras till eller på något ellersätt ärpersoner som

föremål åtgärderhar varit för från myndighets sida elleren som av
andra skäl omfattas myndighetens verksamhet. Vad gäller förav som
uppgifter teknisk återkommereller administrativ karaktär tillrentav
i avsnitt 6.3.4.

Med hänsyn till de främsta syftena lagstiftningmed be-att ett av om
handling personuppgifter intrångskydda otillbörliga i denär att motav
personliga integriteten, måste fåenskilda direkt i lagstiftningen kunna

överblick de finns eller kan finnas registrerade hos vissen av om en
vårmyndighet. Enligt mening slåsbör det därför direkt i fastlag för

vilka det huvud kan bli aktuellt med behandlingöver tagetpersoner av
personuppgifter eller andra uppgifter. En ordning där det endast anges

fårvilka uppgifter behandlas personkretsen uttryckligenutan attsom
någotpekas vanligt i dagens registerförfattningar innebärärut som- -

nämligen enskilda inte fåenkelt kan uppfattningsättatt ett en av om
de kan registrerade, måstede sluta sig till dettautan attvara genom
konstatera vilka olika uppgifter sådanbehandlas. En ordning blirsom

olämplig i lagstiftning gårdär det inte direktän lagen utläsaattmer av
vilka fåruppgifter behandlasnärmare avsnittsesom om en person

Även6.3.2. det inte går åberopa integritetsskälsätt attom samma
för det, vårbör enligt mening den för behandling aktuella personkret-

i fall dåde den registrerade juridiskäven ärsen anges en person.
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6.3.2 fårUppgifter behandlassom

I avsnitt 4.3.5 diskuterar fråganvi detaljreglering vilka uppgifterom av
får behandlas automatiserad hos myndigheter. Vi redovisarvägsom

där vår inställning den främsta uppgiften för lag behand-attsom en om
ling personuppgifter bör slå fast grundläggande principer förattav vara
behandlingen och inte i detalj reglera fårvad registreras. Detatt som
främsta skälet för sådan ordning idet de flesta fall grundär atten -

förändringar i materiell lagstiftning och Verksamhetsinriktningav är-
omöjligt förutse exakt vilka uppgifter myndighet kan behövaatt en re-
gistrera för verksamheten skall fungera tillfredsställandeatt sätt,ett
vilket leder till omfattande lagändringsarbete efter hand som nya upp-
gifter behöver tillföras. För detaljreglering innehållet i databasatt av en
skall kunna undvikas krävs dock vårenligt uppfattning de ändamålatt
för vilka uppgifter får behandlas tydliga avsnitt 6.2.är se Vi är även

den bestämda uppfattningen det viktigt uppgifter fårär regi-av att att
endast för tillgodose de primära ändamålenstreras att med databas,en

nämligen till hjälp i den verksamhetatt den registrerandevara som
myndigheten bedriver. Uppgifter såledesskall inte få föras i vissen
databas endast det skälet de kan till för andraattav nyttavara myn-
digheter deän personuppgiftsansvariga.är Ett ställningsta-som motsatt
gande skulle enligt vår uppfattning kunna leda till icke önskvärden
sammanblandning uppgifter behandlas automatiserad iav vägsom
olika verksamheter. Vi föreslår därför denna förutsättning för be-att
handling uppgifter kommer till direkt uttryck i lagstiftningen.av

För det redan övergripande nivåatt skall utläsa vaden att som
finns eller kan finnas registrerat enskilda i databas, bör enligt vårom en
mening i lag för det tillåtna vid sidan ändamålsbestäm-anges en ram av
melserna. Vi det lämpligt vilka kategorier uppgifterattanser ange av

får finnas i databas, medan den specifika beskrivningensom en av upp-
gifterna med fördel kan återfinnas i förordning eller, regeringenen om
bestämmer det, i myndighetsföreskrifter. För vissa databaser detär
emellertid möjligt förutse vilka uppgifteratt det finns anledningsom

registrera. Det gäller främstatt databaser förs för verksamheter isom
vilka ändringar i materiella regelverk inte i någon högre påverkargrad
vilka uppgifter måste registreras. Som exempel kan folk-som nämnas
bokföringen. I de fallen finns det vårenligt uppfattning skäl för att re-
dan i den grundläggande lagstiftningen i detalj vad fårmer ange som
återfinnas i databasen.
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personuppgifterKänsliga6.3.3 m.m.

uppgiftskategorierintar vissapersonuppgifterbehandlingVid enav
lag-uppgifterochpersonuppgifterkänsligagällersärställning. Det om

sådanahurredovisati avsnitt 5.2Vi haröverträdelser attanserm.m.
databas. Närinte sker ibehandlingvidhanterasuppgifter skall ensom

regist-mellanmåste åtskillnadi databasbehandling görasgällerdet en
ärendehanteringssystemihandlingarelektroniskauppgifter irering av

hanteraspersonuppgifter börkänsligaregistrering. Huroch m.m.annan
6.4.för i avsnitthandlingar redogöringår elektroniskade inär

uppgifter förskaraktär, dvs.traditionellregistrering närVid av mer
den all-användbara vidochsökbaraför kunnain i databas att varaen

myndighetverksamhetsdriften hosochärendehanteringenmänna en
vår mening känsligaenligthantering, börinformationsbaserad per-

huvudlagöverträdelsersonuppgifter uppgifteroch över tagetm.m.om
princip finnsskäl för det. Ifå det inte finns starkaförekommainte om

förnödvändigtnämligen detacceptabelt skäl,det endast är attattett
Vi den bestäm-bedriva sin verksamhet.skall kunnamyndigheten är av

från integritetssyn-avgörande betydelseuppfattningen detda äratt av
sökbarainte finns allmänti myndighets databaspunkt detatt upp-en

läggningeller sexuellaavslöjar enskildas etniska härkomstgifter som
gäller dennaverksamheten. detdetta inte motiverat Närär avm.m. om

finns skäldärför det i lagstiftningenkategori uppgifter attav anser
förespråkar regleringenfrångå avseendeden principatt som annars

får Känsliga personuppgifter ochbehandlas i databas.vad som enav
få i databas endastuppgifter lagöverträdelser bör behandlas en omom

särskilt angivet i den lag reglerar behandlingendet är av per-som
föreslår uttryckligensonuppgifter. Vi därför det i lagen antingenatt an-

får eller klartvilka känsliga personuppgifter behandlasges m.m. som
sådana fårmarkeras behandling uppgifter inte förekomma.att av

6.3.4 uppgifterAdministrativa och tekniska

tillstånd från Datainspek-I dag ofta i registerförfattningar och ianges
får innehålla tekniskationen personregister de administrativa ochettatt

uppgifter behövs för den aktuella verksamheten.som
Behandling hänföras till registreradeuppgifter inte kan deav som

till myndigheters verksamhet, omfattas inte denutanpersonerna, av av
vårföreslagna lagstiftningen. Enligt uppfattning behandling-utgöross

sådana uppgifter nämligen led i myndigheternas administra-etten av
sådanativa avsnitt Vid behandlingverksamhet detta i 4.3.3.se om av

uppgifter iskall stället personuppgiftslagen tilllämpas. Det hindrar
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i
i

emellertid inte administrativa uppgifter behandlas iatt data-samma
de uppgifter vilka användssystem för den materiellasom gemensamt

verksamheten. Administrativa uppgifter kan därför behandlas tillsam-
med andra uppgifter i databas särskilt stöd i lagstift-mans utanen

ningen, under förutsättning behandlingen sker i enlighet med ända-att
målen för databasen. Som exempel på vad adrnini-utgöra rentanser
strativa uppgifter kan uppgift tillnämnas vilken enhet inomom en
myndighet visst ärende hör, uppgiftett handlägger ettom vem som
visst ärende eller uppgift vilka specialkunskaper handläggare be-om en
sitter. Sådana uppgifter kan enligt vår uppfattning inte hänföras till en
enskild omfattas viss verksamhet, behandlasperson som utanav en en-
dast i syfte fördela ärenden inom myndigheten.att Däremot utgör en
uppgift handläggare självfallet personuppgift avseende hand-om en en
läggaren själv. De nämnda uppgifterna bör vårenligt mening,nu utan
hinder det inte i lagstiftningen,att kunna behandlas tillsam-av anges

med andra uppgifter i ärende.mans ett
Vissa uppgifter behandlas administrativa skäl, emel-som utgörav

lertid samtidigt verksamhetsanknutna personuppgifter. Det kan exem-
pelvis gälla uppgift i vilken vallokal skall avlägga sinom rösten person
vid val. sådanEn uppgiftett behandlas administrativa skäl,av men

samtidigtutgör upplysning den röstberättigade. Detsamma kanen om
enligt vår uppfattning gälla för uppgift särskild sekretessmarke-- en om
ring registreras i samband med andra uppgiftersom ochom en person,
för vilka särskild försiktighet skall iakttas i samband med utlärrmande.
För den kategorinnämna uppgifter bör vår lagstiftning till-av vara
lämplig. Vi dock inte det nödvändigtär iatt lagstiftningenanser att ut-
tryckligt sådana i första handatt administrativa uppgifter fårange be-
handlas i databas.en

Avgörande för bedömningen administrativ uppgiftav om en som
behandlas i datasystemett omfattasgemensamt bestämmelserna iav
lagförslagen, såledesär uppgiften kanäven utgöraom anses personupp-
gift har anknytning till den materiella verksamheten.som Om en upp-
gift i databas administrativutgöra uppgiften rent elleranses denen om

enäven utgör verksamhetsanknuten personuppgift, har betydelse för
information enligt 26 § personuppgiftslagenom skall lämnas eller inte.

Infonnationsskyldigheten nämligen endast personuppgifter ochavser
således inte administrativa uppgifter.rent För verksamhetsanknutenen
personuppgift skall med andra ord de särskilda bestämmelserna in-om
formation vårai lagförslag tillämpas se avsnitt 7.1.3.

Som nämner kan även administrativa uppgifterovan rent utgöra
personuppgifter i förhållande till den uppgiften En uppgiftsom avser.

handläggares specialkunskaper såledesom en är personuppgiften om
handläggaren. Om handläggaren sin arbetsgivare begär informationav
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omfattadärmedinformationenskallpersonuppgiftslagen,26§enligt
bestäm-särskildadeemellertidskallsådant fallsådana uppgifter. I ett

endasttillämpas,intevåra lagförslagi utaninformationmelserna om
personuppgiftslagen.ibestämmelserna

uteslutan-användskaraktärtekniskuppgifterBehandling somavav
koderskall fungera,datasystemhuvudsakligen för t.ex.ellerde ettatt

viiskall lagrasuppgiftvissvilket systemet,sätt anserenangersom
någoninteuppgifter harSådanasärskilt.reglerasbehöverhellerinte

databasinnehållet i utgör närmastanknytning tillegentlig utan enen
får således registre-ochi datasystem,lösningarnatekniskadedel ettav

förut-Enlagstiftningen.föreslagnai dendetattutan ossavangesras
eller tillsammansuppgifterna,tekniskadock desättning är att ensamma

hän-kaninformationnågon sakliginte tillföruppgifter,andramed som
registreradeföras till de personerna.

ärendehanteringElektronisk6.4

få behandlas iskalltill ärendehörVårt Handlingarförslag: ettsom
innehålla uppgifter harfår deSådana handlingardatabas. somen

ärendet.handläggningennödvändiga förilämnats eller är av
får sökbegreppsådana handlingar använ-sökning efterVid som

handling ellerbeteckningärendebeteckning,das endast annan
handling.identifiera ärende ellerföruppgift behövs ettatt ensom

ärendehanteringenAllmänt6.4.1 om

på föl-beskrivasmyndigheterärendehantering hosTraditionellt kan
till ellerkommer inHandlingaröversiktliga,jande, mycket sätt. som

visst ärende,hänföras tillmyndighet, och kanhosupprättas ettsomen
handlingarupprättad akt. Deför ärendet särskiltsamordnas i somen

kompletteringar ochdeklarationer,ansökningar,kommer in kan vara
kanupprättade handlingarnamyndighetenbevisuppgifter hosDem.m.

tjänsteanteckningar efterbestå förfrågningar, förelägganden, munt-av
normalfalletbeslut Ikompletteringar, kallelser ochliga utgörsm.m.

detUndantagsvis kanhandlingarna ärende pappersark medi text.ett av
upptagningar, kassett-fotografier eller tekniskadock sigröra t.ex.om

karaktärenförhör eller liknande. Oavsettvideoband med inspeladeeller
något objektbestår på materiella pappers-på handlingarna de sätt av

systematiseras isamordnas ochfysiskt kanark, kassetter osv. ensom
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akt. Den beskrivna ordningen tillämpas ofta datorer användsäven när
myndighet, hos myndigheten upprättade handlingar,attav en genom

i och för sig utformas elektroniskt i ordbehandlingsprogram,som ett
tillförs ärendeakten i form pappersutskrifter. Den elektroniska infor-av
mationen skapas, och ofta lagras, i datorn alltså inte iutgörsom
egentlig mening del akten.en av

I och med datoriseringen har rutiner för ärendehanteringen ut-nya
vecklats. I dag förekommer det handlingar kommer in till myndig-att
heter i elektronisk form. Det kan gälla ansökningar eller deklara-t.ex.
tioner lämnas diskett eller magnetband ellersom genom upp-
kopplingar på telenätet. Sådana handlingar kan lagras direkt i data-ett

det pappersutskriftersystem görsutan att tillförs fysisk akt.som en
Likaså kan myndighetens handlingar elektroniskt och lagrasupprättas i

datasystem. Det kan gälla frånett allt föreläggande till beslut. Inte
heller dessa behöver nödvändigtvis tillföras fysisk akt. De dettaen

inkomna ochsätt upprättade elektroniska handlingarna i visst ärendeett
kommer därmed ingå i vad kan kallasatt elektronisk akt i data-som en

sådanEn måsteakt naturligtvissystemet. sammanhållen sättettvara
fysisk akt förmotsvarar pappershandlingar,som allten t.ex. attgenom

material i de elektroniska aktema kan samlat tillgängligtgöras med
hjälp sökbegrepp, ofta i form ärendebeteckningar eller liknande.av av

Av 15 kap. 14 § sekretesslagen framgår myndighet föratt om en
handläggning mål eller ärende använder sigett upptagning förav av en
automatisk databehandling, skall upptagningen tillföras handlingarna i
målet eller ärendet i läsbar form, inte särskilda skäl föranlederom an-

Detta innebär det ofta försnat. elektroniskaatt och fysiska akter paral-
lellt med varandra, dvs. form dubbellagring. Det förekommeren av
dock och kan rimligen förväntas bli allt vanligt- den enda aktattmer-

finns i ärende den elektroniska.ärettsom
Den elektroniska ärendehanteringen mångaväcker olika frågor.

Bland kan äktheten hos deannat lagrade handlingarna svår attvara
fastställa. Det kan svårtäven vad ingåravgränsa iatt elek-vara som en
tronisk akt. Vidare finns det grundläggande problem med fastställaatt
vad egentligen elektroniskär akt, elektronisksom handling elleren en

elektroniskt dokument.ett

6.4.2 Vad elektroniskaär dokument, handlingar
och akter

Vad med elektroniska handlingarsom elektroniskaavses och doku-
har diskuterats i flerament sammanhang, bl.a. i TDL-utredningens be-

tänkande Tullregisterlag SOU 1989:20, Datastraffrättsutred-m.m.
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InformationsTeknologindenInformation ochbetänkandeningens nya
doku-ElektroniskpromemoriaFinansdepartementets1992:1 10,SOU

IT-utredningens1994:80,skatteförvaltningen Dsmenthantering inom
Datalags-1996:40,dokumenthantering SOUElektroniskbetänkande

InformationsteknikOffentlighetIntegritetbetänkandetkommitténs --
Elektronisk ärende-publikationStatskontorets1997:39SOU samt

dokumenthantering l997:8.och
förvaltningslagendet ibetänkandeföreslog i sittIT-utredningen att

elek-bl.a.elektroniska företeelser,olikadefinitionerskulle införas av
defini-handlingelektroniskförslaget skullehandling. Enligt dettronisk

avlyssnas ellerläsas,mängd data kanbestämd"en someras som
Förslaget harhjälpmedel".med teknisktuppfattas endastsättannat

så-handlingelektronisktill lagstiftning. Begreppetdock inte lett som
hari författningstext. Däremothuvud intefinns i dagdant över taget

till be-dokumenthantering lettelektroniskdiskussionerna kring att
åter-lagreglerat. Begreppetelektroniskt dokument ärgreppet numera

och lagen1994:1550flertal olika lagar, tullagenfinns i t.ex.ett
ikontrolluppgifter, och har detsjälvdeklaration och1990:325 när-om

tulldeklara-fått tullagenenhetlig definition. I 12 § sägs attmaste en
fårförutsättningar lämnashandlingar under vissationer och andra ge-

automatisk databehand-elektroniskt med hjälpdokumentett avnom
upptagningelektroniskt dokument enligt lagen "enling. Med ett avses

innehåll tekniskt för-verifieras visstoch utställare kan ettgenomvars
kontrolluppgifterfarande. 2 § lagen självdeklaration ochI sägs attom

förutsättningar lämnas i formsjälvdeklarationer under vissa kan ettav
elektroniskt dokument avseselektroniskt dokument. Med en upp-

tagning gjorts med hjälp automatisk databehandling ochsom av vars
innehåll tekniskt förfa-och utställare kan verifieras visstettgenom
rande.

inteVad precist med elektroniskt dokument harettsom mer avses
reglerats i lagtext. gäller främst vilket tekniskt förfarande skallDet som

innehållanvändas för och utställare skall kunna verifieras. Anled-att
ningen inte har lämpligt reglera detta, ef-detär närmareatt ansetts att

områdetdet tekniska befinner sig under utveckling setersom t.ex.
1989/90:40 27. Vad dock klart elektronisktär är att ettprop. s. som

låst innehåll.dokument infört i till sittdatasystem skallär ettsom vara
påDen läser dokumentet utskrift eller terminal skall med andrasom

originalinnehållet återges.ord kunna säker det Li-ärattvara som
kaså skall det möjligt fastställa har ellerupprättat säntattvara vem som
in elektroniskt dokument. Den tekniska verifieringen utställarenett av

alltsåskall namnteckning pappersdokument. Den härmotsvara etten
återgivna elektroniska fårdokument väl etableradsägassynen vara

någonvi inte funnit föreslåoch har anledning utreda ellernärmareatt
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förändringar i fråga detta begrepp. Av intresse förstörre hurärom oss
begreppet eller egentligen själva företeelsen elektroniskt dokument- -
skall inordnas i regleringen behandling personuppgifter.av av

Som i detta sånämnts avsnitt har innebörden elek-ovan termenav
troniska handlingar diskuterats vid flera tillfällen. Till skillnad vadmot

gäller för elektroniska dokument finns däremot i dag ingen legal-som
definition begreppet se dock IT-utredningens nämnda förslagav ovan
på definition. Det torde emellertid allmän uppfattning be-attvara en

elektronisk handling vidaregreppet detär i författningarän förekom-
mande begreppet elektroniskt dokument. Det alltsåkan sägassenare

författningsreglerad specialforrn det tidigare. vissavara Ien av sam-
manhang har det talatsäven elektroniska dokument låstatt ärom en
form elektroniska meddelanden prop. 1989/90:4O 27. Någonav s.
närmare utveckling skillnaden någon alls avseddär mellanav om- -elektroniska meddelanden och elektroniska handlingar finns däremot

Äveninte. harupptagningar föreslagits samlingsbegrepp förettsom
elektroniskt lagrade meddelanden inte låsta Ds 1994:80.ärsom

Genom vad framförts i olika sammanhang torde allmänt kunnasom
konstateras med elektroniska handlingaratt alla elektroniskt lag-avses
rade meddelanden eller upptagningar i ärende se Ds 1994:80ett t.ex.

114 ff. 1994/95:93samt 23 ff. ochs. 1994/95:l68 14 ff.prop. Dets. s.
kan sigröra elektroniska avbildningar pappershandlingarom bild-av -fångade och skannade handlingar eller elektroniskt upprättade hand--
lingar. Båda kategorierna torde kunna låsta, dvs. tekniskt utfor-vara

såmade innehåll och eventuellatt utställare kan verifieras, eller icke
låsta. Med icke låsta handlingar då alla elektroniska handlingaravses

inte elektroniskautgör dokument. Begreppetsom elektronisk akt har i
nämnda lagstiftningsärendenovan närmast använts samlings-som en

beteckning de elektroniska handlingar har kommit ellersom upp-
irättats visst ärende. Jämförelserett har gjortsäven med de fysiska

akter vidupprättas traditionell ärendehantering,som någonmen mer
ingående analys begreppet har inte gjorts.av

6.4.3 Inordnande ärendehantering i databaserav

Frågan vad skall innefattas i begreppenom elektronisksom handling
respektive elektronisk akt har framgår redogörelsen i före-som av
gående avsnitt varit föremål för diskussioner vid flera tillfällen. En mer
övergripande genomgång närliggande frågor,av anpassningt.ex.som

offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningensav begreppsappa-
till IT-samhället, gjordesrat Data- och offentlighetskomrnittén i be-av

tänkandet Integritetsskyddet i informationssamhället 5 SOU 1988:64
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OffentlighetIntegritetbetänkandetDatalagskommittén isamt av --
bestämningNågon definitiv1997:39.Informationsteknik SOU av

finnselektronisk akthandling ochelektroniskinnebörden begreppenav
kom-kanlagstiftning. Nämnassvensk äveninte itill attdetta entrots

all-bestämmelsernatillkallats förmitté har översyngöraatt omaven
of-förmöjligheternavidgasyfteoffentlighet ihandlingars attmänna

1998:32. Idir.IT-samhällettillämpning ifentlighetsprincipens upp-
allmänhetenslagstiftningingår utformadraget attgaranteraratt somen

myndig-vilketoberoendeskall sätttillgång informationtill avvara
frågoralltså förväntaskanden. Detdokumenterahar valt attheterna att
iaktualiseraskommerelektroniska handlingar nyttatt merm.m.om

sammanhang.övergripande
anled-finnsdetomständigheter tveksamtsådanaunderDet är om

före-fåtal myndigheterendastlagstiftningför ining rör ettatt somoss
Vioch akter.handlingarelektroniskaslå begreppenlegaldefinitioner av

finns det skälfrån sådanaavstå försök. Däremotväljer därför attatt
skall kunnaärendehanteringssystemelektroniskahurutredanärmare

frågaföreslår i be-karaktäri lagstiftning deninordnas omsomav
personuppgifter.handling av

lå-handling eller kanelektroniskbeskriva vadi detalj ärAtt varaen
skatteregister-lagstiftningi dagens t.ex.sig knappast Attgöra.ter som

ha peda-handlingar i register kanuppgifter ochskiljalagen ett
gälla för debestämmelser skalllagtekniskt värde olikagogiskt och när

be-uttömmandeuppgiftskategoriema, det knappastolika är enmen
pedagogiska eller lagtekniskadetskrivning verkligheten. För vär-attav

måste tillämpareuppnås det möjligt fördet skall göraatt en av-vara en
Svårighetema med detta kande olika begreppen.gränsning mellan

traditionell pappersakt hos skatte-exemplifieras följande Isätt. en
fåtal uppgifter,bestå ellerförvaltningen kan handling t.ex.etten av en

kr.taxerade inkomst 1999. 250 000 Mot-med NNxsett textenpapper
såväl handlinguppgifter skulle sannolikt kunnasvarande utgöra en

alltsåregister. Avgränsningen kanuppgift i automatiseratettensom
flera sammanhäng-inte handlingar utgörsgöras att attgenom ange av

just enskilda uppgifter.uppgifter i löptext, medan uppgifterande är
svårt direkt skill-integrerade datasystem kan detI att sevaramer

mån alls finnshandlingar och uppgifter, i den detnaden mellan en
med elektronisk hand-skillnad. ligger till hands förDet nära attoss en
elektroniskt lagradeling i databas avgränsad mängd upp-en avse en

i principgifter direkt hänförliga till specifikt ärende, dvs.är ett ensom
utgårelektronisk i ärendehanteringssystem. Omdel akt ett manav en

består två uppgiftssam-från i princip olikadatabasatt typerav aven
avsnitt 6.1.1,informationsbaserade ärendebaseradelingar, och se

sådan del kunnaskulle begreppet för skatteförvaltningensen syn
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exemplifieras följande När deklarationsätt. kommer in tillen en
skattemyndighet kan den bildfångas och placeras i elektronisk akten
avseende taxeringsärendet. Bilden deklarationen kan återfinnasav som

handling i ärendehanteringssystemet. Efter taxeringen har beslutatsatt
kan uppgifter taxerad inkomst föras särskilda iom m.m. postersom

egentligt register, dvs. iett den informationsbaserade delenmer da-av
tabasen. Dessa uppgifter kan sedan fritt sökbara anknytningutanvara
till visst ärende, informationenett när behövst.ex. i samband med
revision eller liknande. På motsvarande kansätt när ettman resonera
beslut vilketupprättas, kan exemplifieras på följande Isätt. ett om-
prövningsärende avseende avdrag för års1999ett taxering upprättas ett
beslut elektronisk hos skattemyndigheten.väg Av beslutet framgår

NN medges avdragatt med 10 000 kr och hans taxerade inkomstatt
därmed fastställs till 250 000 kr. Detta beslut beslutshandlingen kan
återfinnas i ärendehanteringssystemet del ärendet. Självasom en av
uppgiften den taxerade inkomsten ochom eventuellt avdraget kan- -sedan föras självständiga uppgifter i den informationsbaseradesom
delen databasen. Uppgifterna kan sedanav sökbara på motsva-vara
rande isätt exemplet med deklarationensom ovan.

Vi har inte funnit anledning använda begreppetatt elektroniska
handlingar i andra avseenden deän när delutgör specifiktetten av
ärende, dvs. de ingårnär del akt i ärendehanteringssy-som en ettav en

Det därför istem. är den lagstiftning föreslår ändamålsenligtsom att
databas får innehållaatt handlingarange en hör till ärende. Hurettsom

ärendehanteringssystemett hos myndighet uppbyggtär tekniskten är
inte direkt relevant, det avgörandeutan är uppgifterna handling-om

kanarna hänföras till visst ärende. Av integritetsskälett det dockär
enligt vår bestämda uppfattning nödvändigt elektroniska handlingaratt
hålls åtskilda från uppgifter i den informationsbaserade delen data-av
basen, eftersom det olika skäl redovisar i avsnittav 6.4.4 ochsom
6.4.5 nedan inte bör tillåtet utnyttjaatt sökmöjlighetervara isamma
fråga handlingar vissanär enskildaom icke ärendeanknutnasom upp-
gifter eftersöks.

6.4.4 Känsliga personuppgifter i elektroniskam.m.
handlingar

Vi redovisar i avsnitt 5.2.1 och 6.3.3 vår inställning till frågan om
behandling känsliga personuppgifter iav allmänhet respektive vidm.m.
informationshantering i databaser. När det gäller elektronisk ärende-
hantering situationenär densamma vid traditionell hanteringsom av
ärenden, nämligen det inte möjligtatt är för den handläggande myn-
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påverka innehållet kommer tilli de handlingardigheten att myn-som
förs i ärendehanteringssystemdigheten. inkomna handlingarNär ett

således personuppgifter komma in i databasen.känsligakan även att tas
ärendeförekommer inte berörsDet även ettatt personer som av

omöjliggöra för myndig-i inkomna handlingar. För inteattnamnges
effektiv ärendehantering det nödvändigtheter bedriva är attatt en

sådan tillåten. föreslårregistrering Vi därför elektroniska hand-är att
få innehålla ilingar skall samtliga de uppgifter har lämnats ettsom

Någon får registreras i form in-ärende. begränsning vad avav som
alltså vårkomna handlingar skall enligt uppfattning inte finnas.

frågaMotsvarande kan delvis föras i handlingarresonemang om
den handläggande myndigheten. myndighetNärupprättassom av en

måsteskall fatta beslut i ärende självfallet tillhänsyn detett tas ma-
terial har kommit in. Det materialet underlag för beslut. Detutgörsom

därförkan nödvändigt i skälen för beslut, eller i andra hand-att ettvara
lingar återgei ärende, sakomständigheter ellerupprättas ettsom argu-

innefattar uppgifter vitt skilda slag. i författningAttment som av ange
vissa fårkategorier uppgifter inte återges i beslut därför inteäratt av

Ävensig möjligt eller önskvärt. frågai de handlingarvare om som
måstemyndigheten det därför finnasupprättas frihet förstorav en

registrering uppgifter. dessa fall finnsI det dock möjlighet förav en
myndigheten påverka innehållet i handlingarna. Känsligaatt person-
uppgifter bör därför vårenligt uppfattning få finnas i handlingarm.m.

har myndigheten endast detupprättats nödvändigt förärsom av om
handläggningen ärende. Kravet det skall nödvändigtett attav vara

behandla känsliga personuppgifter innebär inte det krävsatt attm.m.,
det omöjligt frågornahanteraäratt sätt,att annat t.ex. genom pap-

pershantering eller utelämna vissa delar skälen föratt ettgenom av
beslut. Vad behandlingen uppgifternaär skallattsom avses av vara
nödvändig för myndigheten skall kunna åliggandensköta sina vidatt
hanteringen ärenden enligt gällande rutiner och regler.av

6.4.5 Begränsade sökmöjligheter i ärendehante-

ringssystem

Behandlingen känsliga personuppgifter i elektroniska ärende-av m.m.
hanteringssystem kan innebära risker för otillbörligt intrång i den per-
sonliga integriteten. Vi därför idet likhet med vad gäller iattanser som
dag nödvändigtär ställa vissa särskilda regler för hanteringenatt upp

elektroniska handlingar. vårDet bör enligt uppfattning inteav vara
möjligt i ärendehanteringssystem med hjälpatt friaett sökbegreppav

sammanställningargöra uppgifter i handlingar. Beroende de tek-av
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niska förutsättningarna sådanskulle möjlighet kunna innebära atten
sammanställningar skulle kunna samtliga ärendengöras hos t.ex.av en
skattemyndighet, där de enskilda i skrivelser finns elek-parterna som
troniskt lagrade åberopathar psykisk sjukdom skäl för avdragt.ex.som
vid taxeringen eller undanröjande förseningsavgift. Något behovav av

kunna sammanställningargöra denatt karaktären finns inte och börav
vårenligt mening integritetsskäl inte tillåtas.heller Därför bör detav

begränsningarsättas för sökmöjlighetema i ärendehanteringssys-upp
För ärendehanteringen skall kunnatem. skötasatt effektivt sätt ärett

det dock nödvändigt handläggare möjlighet söka efter såvälatt attges
ärende enskilda handlingar,ett med angivande ärende-som t.ex. av

beteckning eller beteckning specifik handling. Däremoten anser
integritetsskälenatt effektivitetsskälenväger än dettyngre gällernär

sofistikerade eller exakta sökmöjligheter. Vid sökning eftermer en
handling i databasen bör fådärför användas endast ärendebeteckning,
beteckning handlingen eller andra uppgifter, t.ex. personnummer,

behövs för identifiera ärende elleratt handling.som ett en
Däremot finns det enligt vår bedömning skäl annorlundaatt se

saken handlingnär identifieradär och direkt tillgänglig fören hand-
läggaren. Att i den situationen inte tillåta de sökmöjligheter redansom
i dag i ordbehandlingsprogram, för finnages specielltt.ex. att ett text-
avsnitt, framstår inte befogat. Det effektivitetsskälär inte rim-som av
ligt handläggare han arbetaratt när med omfattandeen elektronisken
handling i ärende skall läggaett tid på på hand söka sigattner egen
fram till önskat textavsnitt, iett stället för enkelt sök-att ettgenom
kommando låta datasystemet utföra det arbetet. Några faror från inte-
gritetssynpunkt med tillåta sådant förfarandeatt föreliggerett knappast.
De uppställda sökbegränsningama bör gälla vid sökning efter hand-
lingar, inte i desamma de väl harnär identifierats.men

Till elektroniska akter hör ofta indexregister, dvs.ett dagboks-ett
blad eller motsvarande, vilket framgår vilka handlingar finns iav som
akten. Om sådant register integreradett är del ärendehante-en ettav
ringssystem, och således del den elektroniska akt deten av som avser,
omfattas registret enligt våra förslag regler övriga hand-av samma som
lingar i akten. Under förutsättning indexregister inte innehålleratt ett
känsliga personuppgifter eller andra uppgifter fårendast förekom-som

i handlingar hör till ärende, föreliggerma dockett ingasom hinder från
integritetssynpunkt uppgifternamot behandlasatt även i den infor-
mationsbaserade delen databas. sådantEtt förfarande innebärav en att
indexregistret kan tillgängligtgöras den elektroniskautan aktenatt

ochöppnas registret kommer inte omfattas de begränsningaratt iav
sökmöjligheter gäller för övriga handlingar i akten.som Det innebär
även uppgifter i indexregistretatt kan åtkomligagöras direkt-genom
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de be-åtkomst på andra uppgifter i databasen,sätt utansamma som
föreslår handlingarsådan åtkomst skall gälla förgränsningar för visom

avsnitt 6.7.i ärendehanteringssystem seett
fråga införs begränsningaruppkommer detEn generell när avsom

begränsningarnai elektroniskt material, hur längesökmöjlighetema är
elektroniskaskall tillämpliga. Ofta överlämnas myndigheters ma-vara

efter tid tillterial, personregister eller andra databaser,t.ex. en ar-en
till arkivlagens bestämmelserkivmyndighet. En orsakerna detta ärav

forskningens behov skall tillgodoses uppgifter beva-att attgenomom
begränsningar finns möjligheterna söka i materialetDe attras. som av

försvåradock framtida forskningsarbete, tillgänglighetenkan attgenom
till uppgifterna mindre det möjligt söka fritt iär än mate-attom vore

vår frå-rialet. Det därför enligt uppfattning viktigt ställning iär att tas
författningsreglerade begränsningar sökmöjligheter i elek-gan om av

troniskt material skall gälla för obegränsad tid eller begränsning-om
skall viss tid efterupphöra materialet har tillöverlämnatsattarna en

arkivmyndighet. frågaDetta emellertid generell karaktär förär en av
den statliga förvaltningen, våroch den bör därför enligt uppfattning ut-

iredas och allmänt sammanhang.ett annat mer

6.5 Inhämtande uppgifterav

Vårt förslag: Det skall inte finnas några begränsningar frågai om
på vilket fåruppgifter hämtas för behandling isätt databas.en

Vilka uppgifter får behandlas i databas med ledningavgörssom en av
de i lagstiftningen angivna ändamålen med databasen, vilket följdär en

det i artikel il dataskyddsdirektivet ställs krav uppgifteratt attav a
skall samlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ända-
mål avsnitt 6.2. Någrase särskilda krav begränsningar vilketav

uppgifter får samlas följersätt däremot inte EG-rätten. Vi inteharav
heller funnit anledning sådanainföra begränsningar. Tvärtom detatt är
vår uppfattning i månden viss fåruppgift hämtas till data-att en en
bas hos fårmyndighet, det ske det myndighetensätten som anser
lämpligt. Vi någrainte integritetsskäl enskilda ellermot attser myn-
digheter olika anledningar har lämna uppgifter skall in-attsom av som

i myndighetsdatabas detta med hjälp automatiseradgör be-en av
handling.

Det kan däremot finnas andra för uppgifter skall läm-argument att
på visst så får självdeklarationersätt, inte lämnas iett elek-t.ex.nas
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tronisk form till skattemyndigheter det inte särskilt har medgivitsom av
Riksskatteverket. Likaså kan det i olika författningar reglerarsom
behandling personuppgifter i myndigheters verksamhet ställasav upp
begränsningar frågai vilket uppgifter får lämnassätt Möjlig-ut.om
heten lämna uppgifter direktåtkomstatt regelmässigtut är t.ex.genom
begränsad. Det kan med andra 0rd finnas olika orsaker till uppgifteratt

fårinte kan eller hämtas till databas med hjälp automatiseraden av
behandling. Dessa begränsningar följer då andra författningar ellerav

tekniska orsaker och det finns inte anledning föreskrivaav att ytter-om
ligare begränsningar i den föreslagna lagstiftningen.av oss

6.6 Utlämnande uppgifterav

Vårt förslag: Det skall inte finnas några begränsningar för myndig-
heter enligt bestämmelser i sekretesslagen eller andra författ-som
ningar får del uppgifter i databas, fåta tillgång tillattav en upp-
gifterna medium för automatiserad behandling. För direktåtkomst
skall särskilda bestämmelser gälla.

Uppgifter skall kunna lämnasäven till andra myndigheteränut
på medium för automatiserad behandling regeringen föreskriverom
det eller utlämnandet följer internationell överenskom-om av en
melse.

6.6.1 Allmänt utlämnande personuppgifterom av

Vad behandlingär uppgifterav

I dataskyddsdirektivet definieras vad med behandlingsom avses av
personuppgifter. Det varje åtgärdär eller serie åtgärder vidtasav som
beträffande personuppgifter sig det sker på automatisk ellervägvare
inte artikel 1 b. Artikeln innehåller även exemplifiering, vari bl.a.en
insamling, registrering, utlämnande, spridning och tillhandahål-annat
lande uppgifter Bestämmelsennämns. har sin exaktaav motsvarighet i
3 § personuppgiftslagen. Definitionen innebär all hanteringatt av per-
sonuppgifter behandling, frånär insamlande till utlämnande. Det spelar
med den utgångspunkten ingen roll utlämnande uppgifter skerom av

direktåtkomst eller med hjälpgenom automatiserad behand-av annan
ling eller uppgifter skrivs och därefter lämnasom ut Alltpapper ut.
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utlämnande behandling personuppgifter såledesoch omfattasutgör av
dataskyddsdirektivets bestämmelser.av
Dataskyddsdirektivet innehåller bestämmelser uppgiftersäven om

kvalitet. åtagandeEtt grundläggande för medlemsländerna deär att
skall föreskriva personuppgifter skall samlas in för särskilda,att ut-
tryckligt angivna och berättigade ändamål. fårSenare behandling inte
ske oförenligt dessa ändamålmed artikelsätt är 6.1b. Mot-ett som
svarande bestämmelser återfinns i 9 § första stycket och dc person-
uppgiftslagen. I direktivets ingress punkterna 28 och 29 bl.a.sägs att
personuppgifter måste adekvata, relevanta och nödvändiga medvara
hänsyn ändamåltill de för vilka de behandlas. ändamålDessa skall

uttryckligt angivna, berättigade och bestämda vid tiden för insam-vara
ling Sådanauppgifterna. ändamål läggs fast sedan uppgifternaav som
har fårsamlats inte oförenliga med de ursprungliga ändamålen.vara

inteDet helt klart vadär ändamålmed de för vilkaattsom avses
personuppgifter samlas skall berättigade. Datalagskommitténvara
ansåg för sin del detta betyder ändamålen måsteatt överensstämmaatt
med de grunder för behandling personuppgifter regleras i direk-av som
tivets artikel vilka har sin motsvarighet i 10§ personuppgiftslagen
SOU 1997:39 350 ff. Av dessa grunder de relevantaärs. en av mer

personuppgifter får behandlas det är nödvändigtatt för utföraattom
arbetsuppgift allmänt intresse eller led i myndighetsut-ären ettav som

övning utförs den registeransvarige eller tredje till vilkensom av man
uppgifterna har lämnats ut..." dataskyddsdirektivets artikel d7 samt
10 § d och personuppgiftslagen. Datalagskommittén övervägde möj-e
ligheten uttrycket berättigade ändamål i dataskyddsdirektivetatt hade

självständig betydelse, konstaterade detta osäkert.en ärmer attmen
Innebörden redovisade artikel 6 i dataskyddsdirektivet ärav ovan att

det i lag behandling personuppgifter för myndighetsverk-en om av
samhet bör klara och uttryckliga ändamål för vilkaanges personupp-
gifterna får samlas in. Dessutom innebär det uppgifterna efter deatt att
har samlats fårinte användas oförenligtsätt med dessaärett som
klart angivna ändamål. Vad exakt med använ-att ettsom mer avses
dande uppgifter oförenligt med det förär vilket de samlades inav är
enligt Datalagskommittén fråga fårnärmast ha sin lösning ien som
framtida praxis SOU 1997:39 351. Begreppet sådant antyders. som
dock enligt vår mening det finns för tolkningen behand-att utrymme att
ling sker efter insamlandet inte direkt måste frånsom motsvaras ettav
början angivet ändamål. Ett visst spelrum torde alltså finnas.
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fårNär uppgifter lämnas ut

Vad kan konstateras de redovisade bestämmelserna isom genom ovan
dataskyddsdirektivets artikel 6 uppgift har samlats förär att en som

ändamål fårvisst inte lämnas oförenligtutlärnnandet medärett ut om
det ursprungligen angivna ändamålet. För författningsreglerad offentlig
verksamhet innebär detta allt utlämnande personuppgifteratt av som
omfattas dataskyddsdirektivet måste stå i överensstämmelse med deav
olika ändamål för behandling personuppgifter tillämpliga förärav som
olika verksamheter. Det oklart det nödvändigt de ända-är är attmer om
målsbestämmelser utlämnande tillåtet måste åter-avgör ärsom om
finnas i den författningsreglering den utlämnande myndig-som avser
hetens måsteverksamhet. Möjligen den offentliga förvaltningen i det
avseendet enhet, vilket skulle innebära det tillräckligtärattses som en

någondet i författning vissa frånuppgifter viss databasattom anges en
får användas för angivet syfte, för utlämnande tillåtet.skallett att vara
En särställning har utlämnande sker enligt offentlighetsprincipen,som
dvs. utlämnande med stöd 2 kap. tryckfrihetsförordningen Så-TF.av
dant utlämnande kräver inte det finns särskilt angivna ändamålatt som
tillåter utlämnande. framgårDetta uttryckligen i 8 § personuppgifts-
lagen och ha stöd vad i dataskyddsdirektivets in-sägsanses av som
gresspunkt 72. Det innebär offentlighetsprincipen måsteatt ut-anses

särskilt ändamålgöra gäller för all behandlingett som av personupp-
gifter i offentlig verksamhet.

Det vårenligt uppfattningär tveksamt hur skall ut-mer man se
lämnande uppgifter från reglerad databas hos myndighet tillav en en en

myndighet begär uppgifterna med stöd 15 kap. 5 §annan som av
sekretesslagen eller utlämnande sker med stöd 14 kap. 1-3 §§som av

lag. Om utlämnande i dessa fall strider dataskyddsdirek-samma mot
tivet torde fråga utformningen ändamålsbestämmelsemavara en om av
hos den utlämnande eller mottagande myndigheten, vad den mottagan-
de myndigheten har för funktion och vad den skall använda uppgifterna
till tolkningen begreppet oförenligt i direktivetsamt se ovan. Detav

vårenligt uppfattningär därför inte möjligt i vilka fallatt ut-ange
lämnande uppgifter från myndighet till med stöd sek-av en en annan av
retesslagen strider dataskyddsdirektivet. En avvägning måstemot göras
i varje enskilt fall fråganoch får därför ha sin lösning i fram-närmare
tida praxis.
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på medium för automatiserad6.6.2 Utlämnande

behandling

i i registerlagstiftning regleras i vilka fallDet dag vanligt detär att upp-
gifter får myndigheter eller tillpersonregister lämnas till andraett utur
enskilda automatiserad behandling. exempel kanmed hjälp Somav

fårskatteregisterlagen, uppgifter i registerdär detnämnas attanges
tilllämnas andra myndigheter medium för automatisk databe-ut

handling endast det följer eller förordning ellerlagom av om rege-
ringen medger det. Motsvarande eller liknande reglering finns i flera
andra registerförfattningar, lagen folkbokföringsregister,t.ex. ut-om
sökningsregisterlagen och tullregisterlagen. bestämmelser skallDessa

bakgrund kap. 167 § sekretesslagen i dess lydelse föremotses av per-
sonuppgiftslagens ikraftträdande. Regleringen innebar i huvudsak att
det för utläirmande personuppgifter medium för automatisk data-av
behandling krävdes med författningstöd eller till-att mottagaren av
stånd Datainspektionen fick föra personregister skulle inne-ettav som
hålla de uppgifter avsågs med utlärrmandet.som

I 7 kap. 16 § sekretesslagen sekretess gäller förattanges numera
uppgifter det kan utlämnande skulle medföraantas att ett attom upp-
gifter behandlas i strid med personuppgiftslagen. Med behandling av
personuppgifter enligt åtgärdpersonuppgiftslagen varje vid-avses som

med uppgiften. alltsåDet saknar sekretesslagens synvinkel direkttas ur
betydelse utlämnande uppgift med hjälpgörs automa-om av en av
tiserad behandling eller manuellt eftersom utlämnandetpapper,
under alla förhållanden omfattas personuppgiftslagens bestämmel-av

Det finns med andra ord i dag ingen anledning författningsreg-attser.
lera utlämnande med automatiserad behandling den grunden att
sådant stöd eller tillstånd från Datainspektionen behövs för detatt- -

huvud tillåtetskallöver lämna uppgifterna.taget att utvara
Vi har dock haft ställning till det i de för aktuellaatt ta om oss sam-

manhangen finns anledning på grund ha avvikande bestäm-att annan
melser för utlämnande sker med hjälp automatiserad behand-som av
ling jämfört med det sker direktåtkomstFör börsätt.annatom
särskilda bestämmelser gälla, vilket vi motiverar i avsnitt 6.7. Frågan är
då vad bör gälla för utlärrmande hjälpmed automatiseradsom av annan
behandling direktåtkomst och det för sådantän utlämnandeom me-
dium för automatiserad behandling finns anledning olika be-göraatt
dömningar beroende till uppgifterna lämnas ut.vem
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Utlämnande till myndigheter

myndigheter finns vanligtvis särskilda författningar reglerarFör som
vilka automatiserade register eller andra personuppgiftssamlingar som
får föras fårmyndigheten eller vilket personuppgiftersättav annars

ändamålenbehandlas. I de författningama regleras behand-medäven
lingen. frånEn myndighet uppgifter myndigheterandratar emotsom
har vanligen inte rättsligt förstöd behandla uppgifterna iänatt annat
enlighet med förde myndigheten gällande författningama. Riskerna för

mottagande myndigheter icke skall behandlasättatt ett avsett per-
sonuppgifter hämtas in medium för automatiserad behandlingsom
bedömer därför små. Samtidigt kan inte frågadet i detsättas attvara
kan innebära effektivitetsvinster för myndigheter uppgifterstora att

skall behandlas automatiserad hämtasväg automa-som genom
tiserade förfaranden, på diskett eller via telenätet. myndig-Närt.ex. en
het hämtar in frånuppgifter andra myndigheters register eller data-
baser, fråndet effektivitetssynpunkt mindre tillfredsställandeär denatt
utlämnande myndigheten först utskrifter uppgifterna och dengör av
mottagande myndigheten därefter för in uppgifterna i sina register eller
databaser. sådanaGenom förfaranden ökar riskerna för överfö-även
ringsfel, vilket i sig kan integritetsproblem.utgöra ett

utgångspunktEn för våra författningsförslag myndigheterär att
skall kunna utnyttja automatiserade förfaranden i sin ärendehantering i

möjliga omfattning,största dock förutsättningunder behandlingenatt
personuppgifter inte medför risk för intrångotillbörligt i enskildasav

personliga integritet. Som vi nämnt det inte föreliggerattovan anser
någon risk för uppgifterstörre lämnas på medium föratt ut auto-som
matiserad behandling till andra myndigheter behandlas felaktigtett

Under förutsättningsätt. den utlämnande myndigheten har möjlighetatt
vilka uppgifteravgöra skall lämnas vilket inteatt falletär närutsom -

uppgifter lämnas direktåtkomst saknas det vårdärför enligtut genom -
uppfattning anledning reglera uppgifter får lämnas mediumnäratt ut
för automatiserad behandling. Det finns med någraandra ord inte
bärande skäl för i informationsutbytet mellan myndigheter skilja påatt
utlämnande och utlämnandegörs sker elektroniskt,som papper som
dock med undantag för direktåtkomst. Om fårmyndighet eller skallen
lämna uppgifter till myndighet, med stödut sekretess-t.ex.annan av
lagen eller andra författningar, såledesbör det till myndig-vara upp
heterna vilket detavgöra skallatt sätt göras.

I dag förekommer det särskilda bestämmelser innebär att ut-som en
lämnande myndighet skall lämna uppgifter medium för automatise-
rad behandling den mottagandenär myndigheten begär det. Som exem-
pel kan skatteregisterförordningennämnas 1980:556. vårEnligt upp-
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fattning behövas i fram-kommer motsvarande bestämmelser inte att
behandlingtiden, eftersom utlämnande medium för automatiserad

såvälfrån för denvanligtvis innebär fördelar effektivitetssynpunkt ut-
lämnande den myndigheten. myndighetmottagande Omsom somen

från fåhar del uppgifter myndighet berrätt göraatt ta attav annanen
pådetta medium för automatiserad behandling, torde det med andra ord

någoninte finnas anledning för myndighetenden utlämnande vägraatt
lämna uppgifterna det sättet.ut

föreslår såledesVi inga begränsningar reglering i övrigteller av- -
möjligheterna för de myndigheter våraomfattas lagförslag attsom av
lämna uppgifter till andra myndigheter medium för automatiseradut
behandling. Särskilda bestämmelser skall emellertid gälla för direkt-
åtkomst avsnitt 6.7.se

Utlämnande till enskilda

Förutom uppgifter lämnas till andra myndigheter kan det bliävenatt ut
aktuellt lämna uppgifter olika databaser till enskilda, såväldvs.att ut ur
privatpersoner företag och organisationer. dessa fall tillI saknas,som
skillnad vad gäller för myndigheter, normalt särskilda bestäm-mot som
melser hur fårpersonuppgifter behandlas hos Förmottagaren. mot-om

det därför vanligtvisär personuppgiftslagens bestämmelsertagaren som
tillämpliga på behandlingenär de uppgifterna. Med hän-mottagnaav

till de integritetsrisker kan följa med utlämnandesyn som av person-
uppgifter medium för automatiserad behandling till företag och
privatpersoner, sådantbör utlämnande tillåtetendast det efternärvara
särskild prövning lämpligt. bör vårDet enligt åliggameninganses rege-
ringen dessa bedömningar. föreslårVigöra därför uppgifter iatt da-att

fåtabaser bör lämnas till enskilda medium för automatiserad be-ut
handling endast regeringen har föreskrivit det.om

Från regeln uppgifter får lämnas medium föratt ut auto-om
matiserad behandling till enskilda endast med stöd föreskrifter frånav
regeringen, bör undantag Det gäller utlämnandetgöras.ett när av upp-
gifterna följer internationell överenskommelse Sverige efterav en som
riksdagens godkännande har tillträtt. Att det enligt dataskyddsdirektivet
finns begränsningar överföring personuppgifternär till tredjeav av

fårland förekomma, innebär inte det föreligger några hinderatt mot
utlämnande uppgifter med stöd internationella överenskommelserav av
se avsnitt 5.2.1. I de fall Sverige åtagithar sig bistå utländskaatt
myndigheter eller offentliga med uppgifter kan underorgan som vara-
behandling i databas förefaller vårdet enligt mening mindreen vara-
lämpligt det på vilket uppgifterna fårsätt lämnas skallatt be-över vara
roende regeringen har fråganreglerat i förordning.att I de fallenav en

9 19-1588SkattTullExekutionNormer
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bör det vårenligt uppfattning frågai stället för den utlämnandevara en
myndigheten och det mottagande vilket informationensättorganet
skall överföras. Undantag bör dock för di-utlämnandegöras genom
rektåtkomst Frågase avsnitt 6.7. utlämnande uppgifter medom av
stöd internationella överenskommelser aktualiseras främst i skatte-av
förvaltningens beskattningsverksamhet och i Tullverkets verksamhet.

6.7 Direktåtkomst

Vårt förslag: Direktåtkomst till fådatabas skall förekommaen en-
dast stårdet inär överensstämmelse med ändamålde för vilka upp-

fårgifter behandlas i databasen.
De myndigheter personuppgiftsansvariga förär behandlingsom
uppgifter i fådatabas skall direktåtkomstha till samtligaav en upp-

gifter i databasen. Därutöver kan vissa fåandra myndigheteräven ha
direktåtkomst till databasen. Regeringen skall dessutom ha möjlig-
het såväl tillåta ytterligare myndigheter eller enskildaatt ha di-att
rektåtkomst inskränka myndighets åtkomst enligt lagen.som en

Endast myndigheter personuppgiftsansvarigaär för behand-som
ling uppgifter i databas fåskall ha direktåtkomst till elektro-av en
niska handlingar i databasen.

Regeringen skall ha möjlighet meddela föreskrifteratt attom en-
skilda direktåtkomst fåskall tillgångha till uppgifter siggenom om
själva.

6.7.1 Direktåtkomst känsligt från integritets-är

synpunkt

Samlingar uppgifter i elektroniska register hos myndigheter harav se-
dan i fall 1970-talet varit omdiskuterade sådanavart grund av sam-
lingar möjligheter till sammanställningar informationger attav om
medborgarna. En frågorde har varit omdiskuterad ärav mestsom myn-
digheters direktåtkomst till olika register. Det kan ha funnitssägas en

eller mindre allmän inställning det illaär myndighetmer att attnog en
själv samlar flertal uppgifter människor iett sin verksamhet,om men

det är än myndighetervärreatt när kan komplettera sina uppgifteregna
med frånuppgifter andra myndigheters register direkt elektro-genom
nisk behandling.
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direktåtkomst har varit- och fortfarandeDen form är van-somav -
terrninalåtkomst, dvs.till olika register myndigheternasligast är att en

och sökamyndighet via direktuppkopplad terminal kan upp-en
finns dock andragifter i andra myndigheters register. Det även typer av

direktåtkomst. bankväsendet,metod vanlig inomEn är t.ex. mensom
uppgifter sigi vissa statliga verksamheter, inhämtandeäven är av om

på telefon.själv automatiserad via Som exempel kan nämnasväg att
många få sina ochbankkunder kan information kontonnumera om
genomföra transaktioner knapptryckningar telefonen. Mot-genom

också många få informationsvarande metod används för ellerattav
åtgärdervidta rörande det statliga bilregistret. I och med framväxten av

ocksåInternet har möjlighet sig, nämligen olika formeröppnaten ny av
direktåtkomst "påtill uppgiftssamlingar finns tillgängliga nätet.som

Behandlingsändamålen6.7.2 bör förstyrandevara
direktåtkomst

frågaDen vi i första hand har haft ställning till i vilkenäratt tasom
omfattning olika myndigheter få tillgång frånskall direkt till uppgifter
andra myndigheter i elektronisk form. principDen till i dag harsom
varit förhärskande få terminalåtkomstmyndighet skall tillär att en
andra myndigheters register månendast i den det nödvändigt ellerär -

betydelse för den inhämtande myndighetens verksamhet ochstorav -
åtkomstenendast syftet med omfattas ändamålet för registerdetom av

varifrån utlärrmandet Som exempel kan kronofogde-görs. nämnas att
myndigheterna tillgånghar via terminal till uppgifter i skatteregistret i

Åt-omfattning har värdefull från effektivitetssynpunkt.ansettsen som
komsten har gjorts möjlig införandet ändamåluttalat medettgenom av
skatteregistret, nämligen det skall användas för utredningar i kro-att
nofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet.

Dataskyddsdirektivet föreskriver personuppgifter skall samlas inatt
för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål samt att se-

behandling inte får ske oförenligt med dessasätt ärettnare som
ändamål artikel 6.1b. I begreppet behandling innefattas blandsenare

all form utlämnande uppgifter, detta skerannat oavsettav av om manu-
ellt utskrifter innehållet i databas eller automatiseradgenom av en

direktåtkomst.väg Vad med uppgifter intet.ex. attgenom som avses
får lämnas det oförenligt ändamålmed deär för vilka deut om sam-
lades in osäkert. Datalagskommittén ansågär detta frågavara en som
får ha sin lösning i framtida praxis SOU 1997:39 351. Enligt vårs.
uppfattning bör direktivet såtolkas utlämnande inte måsteexaktatt ett
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ändamål,från det finnsbörjan angivet utrym-utan attmotsvaras ettav
för visst spelrum avsnitt 6.6.1.seettme

direktåtkomstolika formerdet gäller utlämnandeNär av an-genom
lagstiftningenintegritetsskäl kräver enskilda i bör kunnaattattser

ändamål får direktåtkomst.för vilka uppgifterutläsa lämnas ut genom
Direktåtkomst får stårandra ord förekomma endast det imed öve-om

ändamålsbestämmelsemarensstämmelse med i den lag reglerarsom
Från tvådatabasen. den principen emellertid undantag förgör sär-

direktåtkomstskilda former avsnitt 6.2.2se sekundära ända-av om
mål. åtkomstgäller enskildas tillDet uppgifter sig själva all-samtom

direktåtkomst till vissa uppgifter särskilt allmänt intresse.män stortav
Våra fråga direktåtkomstöverväganden i de särskilda formernaom av

iredovisar vi avsnitt 6.7.5 respektive 8.1.4 och 8.3.4.

Direktåtkomst6.7.3 inom myndighets-en

organisation

Vid bedömningen vilka myndigheter skall direktåtkomstha tillav som
viss databas bör gränsdragning mellan myndigheter inomgörasen en
myndighetsorganisation och myndigheter sådan.utanför Deten en

finns vårenligt uppfattning nämligen anledning olika fråganatt se
vilka regionala skattemyndigheter skall direktåtkomsthat.ex.om som

till beskattningsdatabas inom skatteförvaltningen och i vilka fallen
kronofogdemyndigheter skall sådan åtkomstha till Fråndatabasen. in-
tegritetssynpunkt torde det känsligare sprida uppgifter tillattvara myn-
digheter med för andra verksamhetsområden till myndigheteränansvar

har arbetsuppgifter organisatoriska skäl regio-ärsom samma men av
nalt avgränsade.

Den springande punkten i det här fallet, liksom i flera andra fall, är
vårenligt mening avvägningen mellan hänsynen till myndigheternas

effektivitet respektive de registrerades integritet. Det föreligger knap-
något tvivel de effektivitetsvinstemapast i myndigheterstoraom att

inom organisation snabbt kan del användbarataen gemensamtav upp-
gifter direktåtkomst, hos vilken myndighet uppgifternaoavsettgenom
först har aktualiserats och registrerats. Som exempel vad in-ett en
skränkt direktåtkomst kan ha för effekter kan skattemyndighetemastas
i dag regionalt begränsade terminalåtkomst till det centrala skattere-
gistret, vilken innebär uppgifter behövs i kontrollverksamhetenatt som
måste hämtas in terminalåtkomstsätt än se avsnittannat genom
3.1.2. Om skattemyndighet skall beskatta företag hart.ex.en ett som

i regionen ochsäte befinns eller ha bestämmandeäga inflytandesom
andra företagöver saknar anknytning till regionen, det nödvän-ärsom
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digt för helhetsbild alla företagen.myndigheten skaffa sig Avatt en av
då innehållerintresse terminalbilder avstämningar mellanbl.a.är som

uppbörds- kontrolluppgifter. terminalbilder dock inte till-och Dessa är
gängliga beträffande företag inte eftersom kon-regionanknutna,ärsom
trolluppgiftema regionåtkomst. direktåt-endast omfattas friareEnav

frånkomst skulle i det nämnda exemplet innebära väsentliga fördelar
Fråganeffektivitetssynpunkt. direktåtkomstobegränsad inomär om en

myndighetsorganisation frånkan integritetssynpunkt.accepteras
Vi frånde risker det innebär integritetssynpunktatt att t.ex.anser

samtliga skattemyndigheter tillgånghar full till databasen gemensam
vilken myndighet förhållan-har registrerat uppgifterna, äroavsett som

små.devis Vid denna bedömning har beaktat det i grund och bot-att
handlar verksamhet organisatoriska skäl ärten om samma som av av-

gränsad till olika myndigheter. I detta sammanhang det viktigtär även
hålla i minnet obegränsad direktåtkomst till databas inomatt att en en
myndighetsorganisation inte innebär samtliga anställda har till-atten

gång till uppgifterna. Tvärtom medför personuppgiftslagens allmänna
bestämmelser grundläggande krav och säkerhet vid behandlingom

åtgärderolika måste vidtas förhindrar missbruk. Det kanattm.m. som
innebära åtkomst till olika uppgifter inom myndighett.ex. att ären

starkt begränsad till olika behörighetsnivåer, vilket i sin innebärtur att
det i slutändan högst begränsat antalär har tillgång tillett personer som
samtliga uppgifter. Att dessa organisatoriskt befinner sigpersoner
olika myndigheter vårkan enligt mening inte så frånallvarligtanses
integritetssynpunkt det bör hindra utvecklingen effektiva datasys-att av
tem.

Vår bedömning således starka effektivitetsskälär talar för detatt att
inom myndighetsorganisation inte hinder för åtkomstsätts tillen upp
den informationssarnlingen. Detta ställer dock kravgemensamma att

frågaden i säkerhetsåtgärder personuppgiftsansvariga myndighetenom
klarasätter och tydliga gränsdragningar frågai vilkaupp om personer

skall ha tillgång till vilka uppgifter. sådanaUnder förutsättningarsom
blir riskerna för oacceptabla integritetsintrång små och de bör inte
förhindra möjligheterna bedriva effektiv myndighetsverksamhetatt en
med utnyttjande de fördelar teknik för myndigheternaav som ny ger
såväl för enskilda.som

Även i dag inte kan finna några bärande skäl för begränsaom att
direktåtkomsten till databas inom den ansvariga myndighetsorgani-en
sationen, går det inte med säkerhet det inte kan uppståsägaatt si-att
tuationer åtkomstendär bör begränsad frågai exempelvis vissavara om
särskilt känsliga uppgifter. Regeringen bör vårenligt mening därför ha
möjlighet meddela föreskrifter myndighetsatt direktåtkomstattom en
till den databasen skall inskränkas.gemensamma
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Direktåtkomst6.7.4 utanför myndighets-en

organisation

Som har direktåtkomstmyndigheters till andra myndig-nämns ovan
heters elektroniskt lagrade uppgiftssamlingar, vanligen personregister,

integritetskänsligt. Detsamma gäller utlärrmandeansetts vara genom
direktåtkomst till andra myndigheter. Vi delar den uppfattningenän
och vill särskilt peka risker frånde integritetssynpunkt direkt-som
åtkomst medför den utlärrmande myndigheten inte har möj-attgenom
lighet i varje enskilt fall ställning till de eftersökta uppgifternaatt ta om
bör lämnas Rent allmänt därför finnsdet starka skäl förut. attanser

återhållsam tillåtamed direktåtkomst för andra deatt att änvara per-
sonuppgiftsansvariga myndigheterna. förstaI hand bör i stället andra
metoder för effektiv informationshantering övervägas.en

Hur restriktivitet frågaskall tilllämpas i direktåtkomststor som om
till viss databas får med hänsyn till flertalavgöras omständighe-etten

För direktåtkomst huvud skall medgester. över bör det enligtatt taget
vår uppfattning först konstateras åtkomsten leder till ökad effek-att
tivitet betydelse hos åtkomstenellermottagaren sätt ärattav annat
till särskild för samhället. såledesDet vårenligtär mening integagn
lämpligt medge direktåtkomst till myndighets databas,att detnären
inte kan förutses kommer hämta uppgifter frånatt mottagarna att
databasen i betydande omfattning. Av avgörande betydelse för di-om
rektåtkomst skall medges till databas vi hur känsligaen anser vara
uppgifterna något i sig fårär, bedömas utgångspunktmed i flerasom
faktorer. En viktig indikation vårenligt uppfattningär vilken sekretess

gäller för uppgifterna i databasen. Ju sekretesssträngare gäl-som som
ler för uppgifterna, desto starkare skäl bör krävas för direktåkomstatt
skall medges. En faktor betydelse vid be-annan som anser vara av
dönmingen direktåtkomst skall medges till databas, åt-ärav om en om
komsten skall eller flera uppgifter. Ju fler kategoriertyperavse en av

uppgifter omfattas åtkomsten, desto riskernaav större ärsom av ge-
nerellt för integritetsintrång.sett Bedömningen direktåtkomstav om
skall medges eller inte måste således i avvägning mellanutmynna en
behovet effektivitet i olika samhällsfunktioner och enskildas behovav

integritetsskydd.ett gottav
Av olika skäl, främst allmänhetens och myndigheternas behov av en

effektiv ärendehantering, det i vissa fallär lämpligt myndighetatt en
har direktåtkomst till myndighets uppgifter, i de fall deävenen annan
tillhör olika myndighetsorganisationer. Vi redovisar i 3 kap. i vilken
omfattning direktåtkomst förekommer till personregister inom skatte-
förvaltningen, exekutionsväsendet och Tullverket och vilka förutsätt-
ningar gäller för sådan åtkomst. Vi det inte finnssom skälattanser att
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begränsa de direktåtkomstmöjligheter till finns i dag. I stället kansom
det i fråga det effektivitetsskäl och grund de föränd-sättas om av av

föreslårringar vi i regleringen elektroniskt lagrade uppgiftssamling-av
någotfinns anledning utöka möjligheterna direktåtkomst.till Enattar

våraomedelbar följd förslag det saknas skäl i lagär närmareatt attav
begränsa vilka uppgifter i myndighets databasen som en annan myn-
dighet utanför organisationen tillgång föreslårskall ha till. Vi nämligen

detaljreglering fåvad skall föras i databas inte skallatt av som en
i lag avsnittse 4.3.5. stället flyttasgöras I den regleringen tillner en

lägre konstitutionell nivå. Frågan det finns anledning utökaattom
direktåtkomsten för vissa myndigheter till förhållandeolika databaser i
till återkommervad gäller i dag, till i 8 ikap. samband med densom

genomgången de olika författningsförslagen.närmare Generelltav an-
vi emellertid regeringen frågai samtliga databaser bör haattser om

möjlighet föreskrifter tillåta direktåtkomst för myndigheter.att genom
Vid sidan myndigheter kan det komma finnas anledningattav att

tillåta andra del uppgifteräven direktåtkomst. Det kanatt ta av genom
sig exempelvisröra utländska myndigheter företag be-samtom som

driver viss offentlig verksamhet. Vi har dock, med vissa undantag, inte
funnit anledning direkt i lag vilka enskildanärmare skallatt ange som
ha möjlighet få direktåtkomst till olika databaser. I stället böratt rege-
ringen föreskrifter kunna tillåta direktåtkomst för andra ängenom myn-
digheter, naturligtvis under förutsättning integritetsskäl inte talaratt

det. En ytterligare förutsättning vilken föreslårmot skall gälla för-
samtliga databaser folkbokföringsdatabasen val- och folk-utom samt
omröstningsdatabasen bedriverär författningsregleradatt mottagaren-
verksamhet. Som påexempel vad sådanmed verksamhet kanavser

verksamhetnämnas bedrivs de enligt l kap. 8 § sek-som av organ som
retesslagen skall jämställas med myndighet. Som börnämner ovan

restriktivitet generellt tillämpas frågaistor medge direktåtkomstattom
till myndigheters databaser. Detta gäller enligt vår uppfattning i än
högre grad den skallnär ha direktåtkomst inte svenskärsom en myn-
dighet. En särskild fråga möjligheten förär enskilda direkt-att genom
åtkomst få tillgång till uppgifter sig själva i myndigheternas data-om
baser. fråganDen återkommer till i avsnitt 6.7.5.

Vi det finns starka skäl helt utesluta vissaattanser att typer av
uppgifter från utomstående myndigheters och andras direktåtkomst.
Det gäller uppgifter i elektroniska handlingar se avsnitt 6.4. Sådana
handlingar kan nämligen innehålla uppgifter i vilken karak-stort settav

helst, eftersomtär det bl.a. sig enskildarör insända hand-som om av
lingar har bildfångats alltsåoch finns fotografiskf avbildade isom
databaserna. Behovet tillgång till sådana bildfångade handlingarav
utanför den myndighetsorganisation registrerar dem har bedömtsom
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förhållandevis begränsat, medan däremot integritetskänslighetenvara
hos uppgifterna kan någotDet saknas därför skäl i fallstor. attvara
medge myndigheter eller utanförandra den registrerande myndighets-
organisationen direktåtkomst sådanatill inkomna handlingar. Elektro-
niska handlingar kan fullständiga beslut och andraäven utgöras av
handlingar har elektroniskt hos myndighet. Utom-upprättatssom en
stående myndigheter kan i vissa fall behöva dessa beslut i sin verk-

Ävensamhet. sådana handlingar innehållakan dock känsliga uppgifter
och integritetsskäl talar därför för de det kan innebäraatt trots att-

frånnackdelar effektivitetssynpunkt får tillhandahållas sätt,annat-
i form pappersutskrifter eller via andra automatiserade behand-t.ex. av

lingar direktåtkomst.än

6.7.5 direktåtkomstEnskildas till uppgifteregna

I och med allt fler får tillgång till Internet frå-uppkommeratt personer
hur de möjligheter därigenom till informationsbehand-gor om som ges

ling skall kunna användas myndigheter. användningområdeEttav som
ligger till hands möjlighetennära för enskilda lämnaär uppgifter tillatt
myndigheter via mångaInternet. I fall skulle effektiv hantering docken
kräva enskilda inte endast kan lämna uppgifter, har möj-att ävenutan
lighet del myndighetens uppgifter sig själva. Somatt ta exempelav om

direktåtkomsthur via Internet för till uppgifter skulleenvar egna
kunna utnyttjas kan skatteförvaltningens beskattningsverksamhet.tas

Självdeklarationer och skattedeklarationer får under vissa förutsätt-
ningar lämnas elektroniskt dokument. En viktig förutsättningettgenom

det tekniska förfarandetär med vilket dokumentets innehåll och utstäl-
lare kan verifieras. Hur detta tekniska förfarande ska till har ännu
inte fastställts. Arbete pågår emellertid för lösa dessa frå-tekniskaatt

såväl nationellt inom EU. Fysiska någonhar integor, som personer
större möjligheten lämna sin deklarationnytta elektro-attav ettgenom
niskt dokument, innan den skattskyldige via Internet kan nå formu-ett
lär med uppgifter sig själv motsvarande de förtryckta denärom som
förenklade självdeklaration i dag skickas brevförsändelseutsom som
från skattemyndighetema. När detta blir möjligt uppkommer för-stora
delar bådeför skatteförvaltningen och den skattskyldige. Samma för-
farande skulle också kunna utnyttjas vid ansökningar förslagt.ex. om
till särskild beräkningsgrund eller hjälp vid beräkning skatt. Ettsom av

användningområde inom beskattningsverksamhetenannat skulle vara
enskilda möjlighet kommaatt uppgifter sina skattekonton.attge om

direktåtkomstMed till sitt skattekonto skulle skattskyldig i sambanden
med avgivande självdeklaration enkelt kunna få uppgifter behåll-av om
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få in-ningen kontot och därigenom information ytterligareom
återbetalningbetalning överskjutandekrävs eller han kan krävaom av

belopp.
område nåSom exempel möjlighetendärett annat att egna upp-

gifter skulle fylla påbörjatsbehov och där visst arbete har kanett - -
företagens uppgiftslämnande till myndigheter. Riksskatteverket hartas

tillsammans med och registreringsverketPatent- regeringens upp-
drag analyserat uppgiftskrav och handläggningsrutiner företag hosav
Patent- och registreringsverket skattemyndighetema. sin slut-Isamt

den föreslår4 1999 verken bl.a. det myndigheternasrapport attmars
hemsidor på Internet skall finnas elektronisk blankett fören gemensam

företag kan lämnas in elektroniskt. En effektivitets-start av m.m. som
höjande vidareutveckling skulle denna blankett ifylld medattvara var
de uppgifter myndigheterna tillgångredan har sådantill. Ensom
utveckling kräver får direktåtkomstha till uppgifter sigatt envar om
själva.

Även inom folkbokföringsverksamheten planeras elektroniska för-
faranden komplement till traditionella rutiner jfrsom mer prop.
1997/98: 136 f..59 Vad Internet skall kunnaär t.ex. att ut-s. som avses
nyttjas för anmäla flyttning eller narrmanmälan för nyföttgöraatt ett

sådanabam. För anmälningsrutiner skall bli effektivt alternativatt ett
krävs enskilda fårsamtidigt tillgång till de uppgifter dem självaatt om

finns hos myndigheten före ändringen.som
En reglering möjligheten för enskilda komma uppgifterattav om

sig själva bör enligt vår uppfattning inte utformas rättighet försom en
enskilda, eftersom det i myndigheternas databaser kan finnas uppgifter

den enskilde inte bör del uppgifter planerade revi-ta t.ex.som av, om
sioner eller liknande åtgärder. I stället bör regleringen utformas som en
möjlighet för regeringen meddela föreskrifter får ha di-att attom envar
rektåtkomst till vissa uppgifter.egna

En förutsättning för enskilda skall möjlighet kommaatt attges
uppgifter direktåtkomst, emellertid det finnsär säkraegna genom att

tekniska lösningar de inte får tillgång tillgaranterar att ävensom upp-
gifter andra sådanaInnan tekniska lösningar finns fårom personer. en-

vårligt bestämda uppfattning direktåtkomst till uppgifter inte till-egna
låtas. Under förutsättning säkerheten tillräcklig vi inte någraatt är ser
integritetsskäl talar enskilda kan del uppgiftermot sigattsom ta av om
själva via Internet. Tvärtom kan det, i begränsad omfattning,änom ge
enskilda möjlighet kontrollera de uppgifter dematt be-att om som
handlas hos myndigheter korrekta. Enligt vårär uppfattning skulle ett
förfarande sådanmed direktåtkomst inte heller komma stå i stridatt
med dataskyddsdirektivets bestämmelser överföringom av personupp-
gifter till tredje land. Den befinner sig i tredje land och begärettsom
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få del uppgifter måstesig själv via nämligenInternet,att av om genom
sin begäran sittha samtycke till uppgifterna lämnasgett att ut.anses

detförslårVi för samtliga databaser införs bestämmelser in-att som
får fårnebär regeringen meddela föreskrifter enskilda ha di-att attom

rektåtkomst till uppgifter sig själva. Regeringen, eller den myndig-om
het regeringen bestämmer, bör föreskrifterdessutom när-som genom

till vilka direktåtkomst fåruppgifter förekomma.mare ange

6.8 Bevarande och gallring uppgifterav

Vårt förslag: Bestämmelser gallring och bevarande uppgifterom av
i databaser skall förenklas i förhållande till vad allmänt gällersom
för personregister i dag.

För databaser vi bedömer frånkänsliga integritetssyn-som vara
punkt skall i lag huvudregel slås fast uppgifter skall gallrasattsom
efter viss tid. Regeringen eller den myndighet regeringen be-som

Riksarkivetstämmer skall dock ha möjlighet meddela före-att
skrifter dels undantag från huvudregeln, dels uppgifterattom om

frånundantas gallring skall överlämnas till arkivmyndighet.som en
För databaser mindre integritetskänsliga skallsom anser vara

endast arkivlagens bestämmelser tillämpas.

6.8.1 Behovet bestämmelser gallringav om

Vi konstaterar tidigare det uppstår integritetsproblematt när stora
mängder uppgifter enskilda samlas hos myndigheter, iom personer
synnerhet dagens tillåterteknik avancerade sammanställningarattsom

information kan enkeltgöras avsnittse 4.2.sätt En metodettav att
minska integritetskänsligheten till uppgifterär inte längreatt attse som
behövs för myndighets verksamhet inte finns kvar i myndighetensen
uppgiftssamlingar eller register. För uppnå detta krävs bestämmelseratt

gallring uppgifter eller överlämnande uppgifter tillom av om av en
arkivmyndighet.

Vid utformningen gallringsbestämmelser måste hållasdet dock iav
minnet offentlighetsprincipen för den inteatt skall bli verknings-att-
lös ställer krav vissa uppgifter bevaras för framtiden.att Uppgifter-
får i princip aldrig gallras i sådan omfattning det arkivensäventyraratt
roll del kulturarvet någoteller de huvudändamålen medsom en av treav

Ävenarkivverksamheten. efter genomförd måstegallring såle-arkivenen
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rättsskip-des kunna tillgodose del allmänna handlingar,rätten att ta av
alltsåningens förvaltningens behov forskningens behov. Detoch ärsamt

så uppgifter gallras de in-inte enkelt bara samtliga skall närattatt ange
för verksamheten. behövs avvägning mellan inte-behövs Tvärtomte en

dågritets- och offentlighetsintresset. viktigt inte minst i tidDetta är en
uppgiftermängder finns endast i elektronisk form. En total gallringav

uppgifter i dataregister kan med andra 0rd omöjliggöraettav en senare
rekonstruktion händelseförlopp. Integritetsintresset tjänas inte alltidav

så mångabäst uppgifter möjligt gallras. I vissa fall har be-attav som
varandet känsliga uppgifter visat sig till fördel för enskilda.storav vara

steriliseringsfrågan.Som exempel kan Ett antalnämnas stort personer
många år fåkan efter upprättelse för tidigare allvarliga integritets-nu

kränkningar, just grund de känsliga uppgifterna inte för-harattav
i stället har bevarats och därigenom kunnat underlagstörts, utgörautan

för rekonstruera historiska händelseförlopp.att
Grundläggande bestämmelser bevarande och gallringom av upp-

gifter hos myndigheter finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och ar-
kivlagen 1990:782. Innebörden dessa bestämmelser redovisas iav av-
snitt 2.6. dagI kompletteras dessa regler ofta med särskilda bestämmel-

i registerförfattningama. Gallringsbestämmelsema i de författning-ser
svårai flera fall tillämpa på grundär den detaljeradeattarna av upp-

läggningen bestämmelserna. Enligt vår bedömning finns det behovav
klara och enkla regler gallring i de lagar skall reglera be-av om som

handling personuppgifter i myndighetsverksamhet. dessaHur be-av
stämmelser bör utformas sådanakan bero omständigheter som om-
fattningen och integritetskänsligheten hos de registrerade uppgif-av
tema.

6.8.2 Alternativa metoder för reglering beva-av
rande och gallring

Vi funnithar det finns fem huvudaltemativ till hur gallrings- och be-att
varandefrågor kan regleras i speciallagstiftningen för behandling av
personuppgifter i myndighetsverksamhet, nämligen

inte någraha särbestämmelser huvudatt över taget,
regeringen eller Riksarkivet får beslutaatt gallring skallattange om

ske,
samtliga uppgifter skall gallrasatt ochatt det skallnär göras,ange

regeringen eller Riksarkivet möjlighet beslutamen ge att om un-
dantag,
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i detalj vilka uppgifter skall gallras eller bevaras ochatt ange som
gallring skall regeringen Riksarkivet möj-ellernär göras, men ge

lighet besluta undantag, elleratt om
samtliga uppgifter skall gallras och det skallnär göras,att attange

möjlighet för regeringen eller Riksarkivet beslutautan att om un-
dantag.

integritetskänsliga vårFör databaser det enligt bedömning tveksamtär
tillämpa alternativ Det skulle innebära lagstiftaren inte hadeatt att

någon direkt kontroll gallringsförfarandet för de aktuella uppgif-över
de generella och allmänna bestämmelserna i arkivlagenterna, utan att

skulle gälla fullt Tekniken ihar och för sig i lagstift-använtsut. annan
ning känsliga uppgifter, dådet har funnitsrör särskilda skälsom men
för det. lagenI 1998:543 hälsodataregister saknas bestämmelserom

gallring, vilket innebär arkivlagens bestämmelser blir tillämp-attom
liga. Regeringen konstaterade i förarbetena alltför omfattandeatt en
gallring kunde leda till intedet finns tillräckligt med material föratt

epidemiologiska undersökningar, medan alltför begränsad gall-t.ex. en
ring kunde leda till känsliga uppgifter enskilda i onödan.att om sparas
På svårigheternagrund med i lagform reglera flera olika registerattav

förändras tiden innehållavseendeöver stannade regeringensom m.m.,
låtavid arkivlagens bestämmelser gälla prop. 1997/98: 108 59 f..att s.

Även alternativ ifrågasättas2 kan från integritetssynpunkt. En till-
lämpning den metoden skulle innebära alla uppgifter i databasattav en
bevaras, det inte särskilt föreskrivs eller beslutas de skallom attom
gallras. För omfattande uppgiftssamlingar det knappastär lämpligen

någonmetod synvinkel. Inte minst kan uppståproblem kate-närur nya
gorier uppgifter tillkommer. Det skulle då krävas särskilda beslutav
eller föreskrifter för dessa uppgifter huvud skulleatt över gallras.taget

underlåtenhetEn reglera gallring skulle leda till uppgifternaatt be-att
tidsgräns.utanvaras

alternativOm 3 kan detsägas metod utgår frånär detatt atten som
i lag ställs huvudregler för gallring skallnär ske. Regeringen ellerupp
Riksarkivet kan sedan besluta eller meddela föreskrifter vissaattom
kategorier uppgifter skall gallras vid tidigare tidpunkt medanav en
andra uppgifter skall bevaras under längre tid eller inte gallras över
huvud Detta innebär fördel från författningssynpunkt,taget. efter-en

särskild reglering behöver endast det finnsgöras skäl för det.närsom
En ytterligare fördel med sådan metod det direkt i lagtextenär atten
finns säkerhetsventil uppgiftssamlingar innehållermot atten stora
uppgifter inte någothar faktiskt värde, grund sinsom men som av
omfattning kan frånskadliga integritetssynpunkt. Det bör dockvara

metoden ställer kravnoteras det efteratt hand ställning tillatt tas
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hur uppgiftskategorier skall behandlas, eftersom de kannya annars
komma gallras helt material bevaras för framtiden.att utan attut

En fördel med alternativ i vaddet direkt lag klargörs4 är att som
gäller för olika kategorier uppgifter. Det torde därför inte krävasav
någon författningsreglering i efterhand regeringen eller Riks-större av
arkivet. Alternativet har dock nackdelen lagstiftningen kan kommaatt

bli onödigt detaljerad svårtillämpad. Såoch fallet i dag medäratt t.ex.
skatteregisterlagens gallringsbestämmelser. Därtill kommer lagenatt
eventuellt skulle behöva ändras i samband med uppgiftska-att nya
tegorier tillförs eller frånbort databasen, vilket i möjligaste mån börtas
undvikas. Slutligen sådankan det hävdas ordning kräver mycketatt en

överväganden vilka uppgifter behöver bevarasnoggranna om som av
olika skäl för forskningens Sådanabehov. gallringsutredning-t.ex.som

det tveksamt riksdagen skall behövaär ställning till.taar om
När det alternativgäller vår5 det enligt bedömning klartär att

sånackdelarna metoden inte bör komma fråga.är i Förutomstora att
problemen gäller för alternativ 4 medäven lagbestämmel-attsom- -

måstenödvändighet bli detaljerade, tillkommer riskenserna attav sam-
hällets behov uppgifter bevaras blir eftersatt.attav

6.8.3 Olika metoder för olika databaser

Vi bedörrmingengör metod innebär endast arkivlagensatt atten som
bestämmelser skall tillämpas alternativ l ovan bör kunna tillämpas i

dåde fall databaserna olika skäl inte kan särskilt integritets-av anses
känsliga. Några särskilda regler bevarande och gallring för attom ga-

enskildas integritet dålär inte behövas,rantera samtidigt arkiv-som
lagens bestämmelser säkerställer uppgifter bevaras i den omfattningatt

offentlighetsprincipen kräver.som
För databaser integritetskänsligaär det lämpli-som attmer anser

tillämpaär metod innebärgaste det i lagtextenatt hu-atten som anges
vudregler för gallring skall ske,när regeringen eller denattmen myn-
dighet regeringen bestämmer, Riksarkivet, möjligheter fö-som attges
reskriva eller fatta beslut undantag det motiveratnär altema-om anses
tiv 3 ovan. Denna lagstiftningsteknik det möjligtgör hänsyn tillatt ta
såväl offentlighets- integritetsintressen, det samtidigt krä-utansom att

omfattande tillkrångladeller författningsreglering. Attver en mer upp-
gifter skall gallras databas innebär inte med nödvändighetur en att
uppgifterna raderas från lagringsmediema eller förstörs sätt.annat
Det kan tillräckligt åtgärder vidtas så uppgifterna inteatt till-vara att är
gängliga för myndigheten i den löpande verksamheten. Det kan finnas
anledning någoni form bevara uppgifter inteatt längre bör finnassom
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tillgängliga i databas. I de fall uttryckliga gallringsbestämmelseren
skall finnas för föreslårdatabas, vi därför regeringen eller denatten
myndighet regeringen bestämmer skall möjlighet meddela före-attges
skrifter frånuppgifter undantas gallring skall överlämnasattom som
till arkivmyndighet. sådanMed ordning utnyttjadet möjligtär atten en
den frågakunskap och överblick arkivmyndighetema besitter isom om
arkivbildning. Därigenom irreparabla oåterkalleligkan misstag i form av

från arkivbildningensoch felaktigsynpunkt gallring lättare undvikas.
Vilken vårmetod enligt uppfattning siglämpar bäst för de olikasom

databaserna, redovisar vi i 8 kap. i samband med den närmare genom-
gången bl.a. gallringsbestämmelsema vårai lagförslag för skatteför-av
valtningen, exekutionsväsendet och Tullverket.

6.9 Myndigheters avgiftsuttag vid
utlämnande uppgifterav

Vårt förslag: En myndighet personuppgiftsansvarig förärsom
behandling uppgifter i databas, fåskall avgifter förta utav atten
lämna uppgifter databasen. Regeringen skall meddelaut nämnareur
föreskrifter avgiftsuttag.om

Rätten för myndigheter avgifter skall inte få innebäraatt ta ut
inskränkning i enligt tryckfrihetsförordningenrätten del ochatt ta av

fastställd fåavgift kopia eller utskrift allmänmot handling.av

6.9.1 Riksrevisionsverkets avgiftsuttagrapport om
inom offentlig sektor

Regeringen år 1995 Riksrevisionsverket i uppdrag fram prin-gav att ta
ciper för prissättning informationstjänster inom den offentliga sek-av

Uppdraget omfattade "ta fram enhetligatorn. principer för prissätt-att
ning avgiftsbelagda databaser med elektroniskt lagradeuttagav ur upp-
gifter. Sådant kunna ske direktuppkoppling,uttag angavs ut-genom
skrifter, överföring uppgifter till diskett, cd-skiva eller liknande.av
Med databas avsåg data ordnade i dataregister för eller fleraman ett
ändamål". Riksrevisionsverkets uppdrag genomfördes isom samar--
bete med Statistiska centralbyrån och Statskontoret presenterades i-

Principer för prissättning informationstjänsterrapporten RRVav
1995:64.
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förRiksrevisionsverket föreslog i enhetlig principattrapporten en
skulle inomprissättning information databaser tillämpasuttagav av ur

offentliga inget särskilt. Principen inne-den sektorn, beslutasannatom
såbär avgifterna för skall samtliga kostnaderberäknasatt uttagen att

för framställa och distribuera täcks.att uttagen
Fyra tänkbara motiv för avgiftsbeläggning informationstjänsterav

redovisades:

finansiella skäl statsbudgeten avlastas,
fördelningspolitiska skäl det kan skäligt den efter-attanses som
frågar tjänst och kostnader fårorsakar betala,en som
avgifterna kan användas i styrande syfte,0
ökat kostnadsmedvetande.

Riksrevisionsverket pekade vissa hinder för avgiftsbeläggaatt uttag
uppgifter offentliga databaser. Först och främst offent-garanterarav ur

lighetsprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen för enskildarätten att
kostnadsfritt del information i form allmänna handlingar ochta av av

fastställd fåavgift del kopia eller utskrift. Bestämmelseratt mot av om
sådana avgifter finns i 15-24 §§ avgiftsförordningen 1992:191. Av 15
kap. 4 § sekretesslagen 1980:100 4 och 6 §§ förvaltningslagensamt
1986:223 följer myndigheter har serviceskyldighetatt gentemoten
enskilda eller andra myndigheter innebär information underattsom
vissa förutsättningar skall tillhandahållas avgiftsfritt. En tredje om-
ständighet kan förhindra avgiftsuttag i lagstiftning föreskrivenärsom
uppgiftsplikt. Statsmakten kan ålagthärigenom ha myndighet atten
avgiftsfritt föra uppgifter tillöver myndighet. Slutligen kon-en annan

Riksrevisionsverket avgiftsuttag fårintestaterar motverka syftetatt
med myndighets verksamhet. En myndighet kan i sin verksamheten

betjänt uppgifter sprids i möjliga omfattning,att största ochvara av att
sådanaunder omständigheter avgiftsbelägga till informationenrätten

kan missgynna myndigheten.

6.9.2 Regeringens avgiftsuttagsyn

Regeringen markerade i 1997/98:136, Statlig förvaltning i med-prop.
borgarnas tjänst, enkel, säker och kostnadseffektiv tillgångatt tillen
samhällets grundläggande information, eller grunddata, väsentligär av
betydelse såväl för den offentliga förvaltningen för medborgaresom
och företag de möjligheter tillkommitsamt enkeltatt delatt tasom av
myndigheters information till följd deras IT-anpassning måsteav tas
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till avsågMed grunddata regeringen offentlig information medvara.
bred användning vikt för samhällets effektivitet.ärsom av

Regeringen konstaterade principen för avgiftssättning frågaiatt om
myndigheters tillhandahållande olika och tjänster fullärav varor
kostnadstäckning enligt beslut riksdagen 1989/902138,prop.av
1989/90:FiU38, rskr. 1989/902289 och bestämmelser finnsdettaatt om
i avgiftsförordningen 1992:191, det saknas uttrycklig regle-attmen
ring tillhandahållande uppgifter i elektronisk form. Regeringenav av
fann den avgift myndighet får bör begränsas för för-att ta ut attsom en
bättra tillgängligheten till elektroniskt lagrad information. Avgiften bör
därför pågrundas kostnaden för fram och distribuera inforrna-att ta
tionen, medan de indirekta kostnaderna för bl.a. samla in och lagraatt
informationen inte bör räknas in.

6.9.3 Regeringsbeslut avgiftsuttag inomom

skatteförvaltningen och exekutions väsendet

Regeringen beslutade den 30 1995 medge Riksskatteverket,att attmars
skattemyndighetema och kronofogdemyndigheterna får avgift förta ut

lämna uppgifter regionala folkbokföringsregister,att ut skatteregis-ur
regionala fastighetstaxeringsregister,ter, utsökningsregistret samt re-

gistren för betalningsföreläggande och handräckning. Medgivandet
gällde inte utlämnande följer offentlighetsprincipen ellersom av annars

skyldighet enligt lag eller förordning lämna uppgifter.av en Be-att ut
slutet, gällde utgångentill 1995, har vid flera tillfällensom av ersatts

beslut, varigenom regeringen förlängt medgivandetav nya att ta ut av-
gifter. Det beslutet fattades den 3 decembersenaste 1998 och gäller till
den juli1 2001.

Rätten avgifter enligt regeringensatt ta beslutut har de olikaav
myndigheterna utnyttjats i olika omfattning. Avgifter bl.a. inomtas ut
exekutionsväsendet för utlämnande uppgifter till kreditupplysnings-av
företag inom skatteförvaltningen församt utlämnande till kreditupplys-
ningsföretag, kommuner, landsting och församlingar. Redovisningen
för Riksskatteverket, skattemyndighetema och kronofogdemyndighe-

utformad på sådantärterna det i efterhandsätt inte möjligtatt är att
exakt besked vilka avgiftsintäkter härrör frånmer avgifts-ge om som

belagt utlämnande med stöd regeringens medgivande. En överslags-av
beräkning från Riksskatteverket dock vid handen attger merparten av
intäkterna kommer från exekutionsväsendets utlämnande till kreditupp-
lysningsföretag.
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få utavgifterbör6.9.4 När tas

förPrincipersinredovisat iSåsom Riksrevisionsverket har rapport
finnas1995:64 kan detRRVinformationstjänsterprissättning av

avstår från avgifterellermyndighetolika skäl för ta utatttar utatt en
det för skatte-motiverar nedan,vilket viavsnitt 6.9.1. Vise attanser,

slå fastmöjligtTullverketexekutionsväsendet ochförvaltningen, är att
avgiftervägledande förgrundläggande principer kanvissa närvarasom

databaser, nämligenvid utlärrmanderespektive inteskall uttas ut tas ur
följande:

folkbokföringsverksamheteninomavgifter skall normalt tas ut oav-0
till uppgifter lärrmas ut,sett vem

inom samtliga verksamheteravgifter skall normalt när ut-tas ut0
enskilda subjekt,lämnade sker till

inom samtliga verksamheteravgifter skall normalt närtas ut upp-0
gifter i form sammanställningar statistiska beräkning-lämnas ut av

till myndigheter eller enskilda,e.d.ar
avgifter bör inte vid utlärrmande uppgifter till statligatas ut0 av myn-
digheter,
avgifter bör inte den utlärrmande myndigheten själv harnärtas ut0

såutlärrmande sker i omfattning möjligt.nytta att storav som

syftetDet grundläggande med folkbokföringen tillgodoseär att sam-
hällets behov folkbokföringsuppgifter, vilket skulle kunna tala förav

avgifter inte skall i den verksamheten. Det kan nämligenatt tas ut argu-
för frekvent folkbokföringsuppgifterutlärrmandementeras att ett av

kommer påsamhället tillgodo olika effektivitetökadsätt, t.ex. genom
inom den offentliga sektorn. Folkbokföringsverksamheten belastas

i olikadock hög grad myndigheter im.fl. samhället det gällernär ut-av
uppgifter, vilket innebär avgiftsfrihet skulle leda till sned-tag attav en

fördelning kostnadsansvaret vårför verksamheten. Enligt meningav
finns det fog för principen kostnaden för uppgiftsuttagen skall för-att
delas mellan dem del uppgifterna i proportion till mängdentarsom av
uppgifter fårde del Vi därför den uppfattningenär att auto-som av. av
matiserat utlämnande folkbokföringsuppgifter bör avgiftsbe-av vara
lagt. följdEn denna principiella inställning vi inte detär att attav anser
finns några bärande förskäl bevara den avgiftsfrihet i dagatt som
gäller inom folkbokföringen för utlämnande uppgifter i aviserings-av
registret till Rikspolisstyrelsen, Riksförsäkringsverket, Totalförsvarets
pliktverk, Lantmäteriverket centralbyrånoch Statistiska

Enskilda har normalt möjlighet få tillgång till uppgifter med stödatt
tryckfrihetsförordningen. sådantFör uppgiftsutlämnande finns sär-av
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skilda bestämmelser avgifter. När enskilda vill del störretaom av en
mängd uppgifter på medium för automatiserad behandling vilket inte-
omfattas tryckfrihetsförordningens bestämmelser mark-av t.ex.av-
nadsföringsskäl eller andra orsaker betingas bedriven nä-av som av
ringsverksamhet, finns det enligt vår mening anledning låta dematt

drar uppgifterna bidra ekonomisktnytta till den verksamhetsom attav
från vilken utlämnandet sker. Vid utlämnande elektronisk tillväg
enskilda bör de utlämnande myndigheterna således få avgifter.ta ut

När myndighet beställning andra myndigheter m.fl.en görav sta-
tistiska sammanställningar eller andra beräkningar automatiserad

uppgifter i databaser,väg det vårenligtär mening rimligtav bestäl-att
laren bär kostnaden för de behandlingar ligger till förgrund utläm-som
nandet. Detsamma bör gälla det finnsnär efterfrågan stati-t.ex.en
stiska sammanställningar regelmässigt tillhandahållssom av en myn-
dighet det uttryckligenutan beställningatt frånär eller flera sub-en ett
jekt. Enligt vad har erfarit sådant utlämnandeär främst aktuellt för
Tullverket.

Mellan bl.a. Tullverket och myndigheter inom skatteförvaltningen
förekommer samarbetenära i antal frågor.ett Det gäller främstett kon-
trollverksamhet avseende mervärdesskatt och punktskatter.m.m. När
myndigheter med näraliggande verksamheter lämnar uppgifter tillut
varandra, det enligt vårär uppfattning inte rimligt avgifteratt tas ut.
Tvärtom detär värdefullt sådant utbyteatt uppgifterett flyter såav
smidigt möjligt och belägga sådant utlärrmandesom att med avgifter är
enligt vår mening inte Ävenmotiverat från någon synpunkt. det intenär
förekommer direkt löpandeett samarbete mellan myndigheter, anser

mycket talar för avgifteratt inte böratt statliga myndigheter.tas ut av
När statlig myndighet begär uppgifter frånen exempelvis skatte-en
eller kronofogdemyndighet, får det förutsättas uppgifternaatt är av-
sedda användas Ävenföratt värdefulltett staten sätt. det kanom

för kostnadenargumenteras för utlämnandeatt uppgifter mellanav
statliga myndigheter budgeteringsskäl bör fördelas, inteav attanser
det finns bärande skäl för Rikspolisstyrelsenatt t.ex. eller Riksförsäk-
ringsverket m.fl. skall betala avgifter för uppgifter från skatteförvalt-
ningen, exekutionsväsendet eller Tullverket de behöver i sin verk-som
samhet. Undantag från denna princip bör dock vidgöras löpande uttag

folkbokföringsuppgifter se folkbokföringsuppgifter.av ovan om
Det förekommer myndigheter elektroniskatt tillhandahållerväg

eller vill ha möjlighet tillhandahålla uppgifteratt för de skall få- att-så omfattande spridning möjligt. I de fallen kan detsom närmast vara
hämmande för verksamheten avgiftsbelägga utlämnandetatt sådanaoch
uppgifter bör således tillhandahållas kostnadsfritt. Som exempel
uppgifter vilka bör få så spridningstor möjligt, kan in-nämnassom
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skatt-innehavnäringsidkaresskatteförvaltningenfrånformation avom
sedel.

avgifterlagreglerad6.9.5 En rätt utatt ta

författningsreg-anledningfinnssig detfråga inställer är attEn omsom
utlämnandeavgifter vidmyndigheterförlera rätten ta utatt av upp-

avsnitt 6.9.3det isådan reglering skulleEn ersättadatabaser.gifter ur
Riksskatteverket,lämnatregeringen harmedgivandediskuterade som

avgifterkronofogdemyndighetemaochskattemyndighetema utatt ta
förväntaskanmedgivandetOm detfrån olika register.vid utlämnande

lagstiftningdirekt i denförstarka skältalarbli att sompermanentat
myndigheternapersonuppgifter rättbehandlingenskall reglera attgeav

de lagari flertaletbli aktuellsådan reglering skulleavgifter. Enut avta
beskattningsverksamhet,får inomnämligenföreslår. Avgifter uttas

kanutsökningsverksamhet Det ävenfolkbokföringsverksamhet, m.m.
databas.för Tullverketsmotsvarande regleringanledning hafinnas att

avgiftervår inställningföregående avsnittredovisar iVi attsom
från myndig-få vid utlämnandeförutsättningar börunder vissa uttas

berörsföreslår myndigheterdärför deVidatabaser.heternas att avsom
för lämnaavgiftermöjlighetvåra lagförslag skall utattta utattges

regeringendock ankommauppgifter databaser. Det bör när-attut
avgifter skallomfattningoch i vilkenföreskriva när tas ut.mare om
får intenaturligtvisbestämmelsenenligt föreslagnaAvgiftsuttag den

fastställdordningoch idelinskränka rätten motatt ta av-annanav
tryckfrihets-handling enligtfå avskrift allmängift kopia eller av en

förordningen.
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rättigheterEnskildas7

intrång möjligapersonliga integriteten iotillbörliga i denFör störstaatt
behandlingmån undvikas samband medskall kunna i personupp-av

finnsmöjlighet till insyn i vadgifter, det viktigt enskildaär att somges
sådan tilldatabaserregistrerat dem i olika register och En rättm.m.om

enskilda skall kunna kräva rättelseinformation särskilt viktig förär att
förvaltningsmyndigheterfelaktiga uppgifter berör dem. När än-av som

då uppgifter i strid med gällande regler, bör enskilda kunnabehandlar
få integriteten.ersättning för skada och kränkning den personliga Avav

frågorviktigt myndigheternas irättssäkerhetsskäl det beslutär att som
till information uppgifteroch krav behandlade kor-ärrör rätten att

enskilda för förvaltningsbeslutrekta, kan överklagas i den gällandeav
ordningen.

våraVi har valt i lagförslag samla bestämmelser dessa rättig-att om
heter för enskilda information, skadestånddvs. rättelse, och Överkla--
gande i särskilt kapitel, för markera vikten hänsyn tillett att tasattav-

registreradede och deras integritet.

Information1

Vårt förslag: Personuppgiftslagens 1998:204 bestämmelser om
information skall lämnas till registrerade efter ansökan, skall isom
huvudsak tillämpas vid behandling personuppgifter inom skatte-av
förvaltningen, exekutionsväsendet och Tullverket.

Information i databas förekommande elektroniska hand-om en
lingar hör till ärende och den enskilde har tagit delettsom som av,
behöver inte omfatta uppgift handlingarna behandlasänannat attom
i databasen. Om den enskilde begär det skall dock informationen va-

fullständig.ra



278 Enskildas rättigheter SOU 19991105

7. l Personuppgiftslagens bestämmelser om
information

Innehållet i bestämmelserna information till den registrerade iom per-
sonuppgiftslagen har kortfattat redogjort för i avsnitt 2.4 och bestäm-
melserna kommenteras i förarbetenaäven till personuppgiftslagen
prop. 1997/98:44 och Datalagskommitténs betänkande SOU 1997:39.

Av 23 § personuppgiftslagen framgår den personuppgiftsansvari-att
självmant skall informera enskild behandlingge uppgifteren om av

samlas från den enskilde själv. Den informationsom skall läm-som
uppgiftär den personuppgiftsansvarigesnas identitet, ändamålenom

med behandlingen övrig informationsamt behövs för denattsom
registrerade skall kunna till sina rättigheter.ta Bestämmelsen harvara
sin grund i artikel 10 i dataskyddsdirektivet någonoch möjlighet- eller
något skäl för inte låta bestämmelsenatt tillämplig på behand-vara-
ling personuppgifter i de för aktuellaav verksamheterna har inteoss
funnit. Annorlunda detär med 24 § personuppgiftslagen, där det i en-
lighet med artikel 11 i dataskyddsdirektivet den registreradeattanges
skall infonneras även uppgifternär har samlats från någon annan
källa honomän själv. Sådan information behöver nämligen inte lämnas

det finns bestämmelser registrerandetom i lag eller för-om en annan
fattning. När behandling personuppgifter hos myndighet reglerasav en
i särskild lagstiftning, med bestämmelser vad får registrerasom som
och hur uppgifterna i övrigt får hanteras, krävs således inte enligt
personuppgiftslagen sådan informationatt Vi har inte funnit skälges.
för Tullverket elleratt myndigheter inom skatteförvaltningen och exe-
kutionsverket detta skall lämna sådantrots information. Bestämmelsen
bör således inte tillämpas på behandling enligt den föreslagnaav oss
lagstiftningen.

En de från integritetssynpunkt viktigasteav bestämmelserna i data-
skyddsdirektivet återfinns i artikel 12 och innebär enskilda hara, att

få informationrätt att den personuppgiftsansvarigeav om personupp-
gifter den sökanderör behandlas ellersom inte. Om uppgifter behand-
las skall information lämnas vilka uppgifter det sigrör varifrånom om,
uppgifterna har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka

eller kategoriermottagare uppgifternamottagare lämnasav som ut.
Bestämmelsen har sin motsvarighet i 26 § personuppgiftslagen, där en-
skilda denna tillgaranteras informationrätt efter ansökan. I nämnda
paragraf informationäven inteatt behöveranges lämnas om person-
uppgifter i löpande inte har fåtttext sin slutliga utformningsom när an-
sökan gjordes eller minnesanteckningutgör eller liknande,som under
förutsättning uppgifterna inteatt har lämnats till tredjeut Bestäm-man.
melsen i personuppgiftslagen bör tillämplig vid behandlingvara av per-
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avseendeIlagstiftningen.föreslagnaenligt densonuppgifter ettav oss
informa-reglersärskildaskäl hafinnsdetvi dockhar attattansett om

elektroniskainformationfrågainämligentionsskyldigheten, omom
avsnitt 7.1.3.handlingar se

Även tillämplig be-skallpersonuppgiftslagen27 § varaanser
lagstiftningen.föreslagnaenligt denpersonuppgifterhandling ossavav

eller i beslutförfattningdet i lag ellerinnebärDet att somannanom
föreskrivitssärskilt harförfattningmed stödmeddelatshar att upp-av

så inte degällerfår registrerade,till dengifter inte lämnas ut ovan re-
information. Dettapersonuppgiftslagenidovisade bestämmelserna om

förmånga fall nödvändigtinformation ifrån tillundantag är atträtten
ändamåls-arbetsuppgifterutföra sinaskall kunnamyndigheter ett

måste haskattemyndighetexempel kanenligt Som nämnassätt. att en
förestående revision,uppgifter införmöjlighet behandla utan attatt en

kännedom.till den skattskyldigesuppgifter kommerdessa

Inforrnationsskyldigheten1

exeku-personuppgifter i skatteförvaltningens ochbehandlingFör av
föreslår personuppgiftsansvaret skalltionsväsendets verksamheter att

så personuppgiftsansvarig för den be-fördelas myndighet äratt en
innebärmyndigheten avsnitt 5.2.2. Dethandling ankommer sesom

fråga enligt 26 §i information till registreradedetatt person-om som
personuppgiftsansvarige efteruppgiftslagen skall lämnas den an-av

informationsskyldigheten mellan flerasökan, kan bli aktuellt fördelaatt
myndigheter.

måste såvälenskild sig tillFör undvika situationer där vändaatt en
kronofogdemyn-Riksskatteverket samtliga regionala skatte- ellersom

fådigheter för fullständig information all behandling inomatt om
skatteförvaltningen eller exekutionsväsendet honom eller hen-rörsom

åläggahar möjligheten den skatte- eller kronofogde-övervägt attne,
myndighet hos vilken ansökan skyldighet lämna fullständig in-görs att

frånformation. Vi enskildas synpunktdet lämpligaste deattanser vore
exempelvis vill information personuppgifter rörandeden haatt som om

eller i beskattningsdatabasen, vänder sighonom henne behandlassom
till sin regionala skattemyndighet. detta normalt denFörutom äratt

såmyndighet den enskilde ihar lättast komma kontakt med, ärattsom
vanligtvisdet den myndighet registrerar uppgifter den enskildesom om

i samband med taxering eller liknande.
emellertid visat sig iDet har de datasystem används dag inteatt som

från tillåter sådanbetydande myndigheternas sidamerarbeteutan en
ordning. förDet inte tekniskt möjligt skattemyndighetär t.ex. atten
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komma uppgifter i samtliga de register förs andra skattemyn-som av
digheter. Enligt uppgift från Riksskatteverket det möjligtär det skul-att

kunna så mycket årsarbetskrafter80ta i anspråk inom skatte-som
förvaltningen fullgöra sådan skyldighet innanatt de tekniska lös-en
ningar krävs för smidigt hantera informationsöver-att sättettsom
föringen mellan myndigheter finns tillgängliga. avstårVi därför från att
lämna förslag det angivnaett utformadsättet informations-om en
skyldighet. Således skall personuppgiftslagens bestämmelser tillämpas,
vilket innebär myndighet skyldig lämnaatt är information endastatten

sådan behandling den för.om som ansvarar
Även författningsreglerad skyldighetutan bör emellertid denen

myndighet inom skatteförvaltningen och exekutionsväsendet som en
enskild vänder sig till för ansöka informationen, iatt möjligastörstaom
utsträckning honom eller henne behjälplig i sambandvara attgenom
med information lämnasatt upplysningar möjlighetenge attom per-
sonuppgifter behandlas hosäven andra skatte- eller kronofogde-
myndigheter. I den omfattning det möjligtär bör myndigheten begä-

tillhandahållaäven information personuppgifterran behandlasom som
andra myndigheter inom skatteförvaltningenav respektive exekutions-

väsendet. Vi har erfarit det redan i dag förekommeratt enskildaatt ge-
vända sig till enda skattemyndighetatt kan fånom informationen om

uppgifter behandlas hos andra skattemyndighetersom eller hos Riks-
skatteverket.

När de tekniska lösningarna finns krävs för det skallattsom vara
möjligt för enda skatte- eller kronofogdemyndighet tillhandahållaen att
information all behandling inom skatteförvaltningenom eller exeku-
tionsväsendet, bör emellertid enligt vår uppfattning frågan författ-om
ningsreglering övervägas nytt.

7.1.3 Information elektroniska handlingar iom
databaser

Undantag för elektroniska handlingar

Den finns registrerad i personregistersom harett enligt 10 § datalagen
1973:289, i den mån lagen tillämplig,är frånrätt den registeran-att
svarige få underrättelse innehållet i personuppgift ingår iom som per-
sonregistret, s.k. registerutdrag. Innehållet behöver inte återges i den
tekniska form det registreratär alla betydelsefulla detaljer imen
innehållet skall finnas med. I 18 § skatteregisterlagen 1980:343 och
10 § utsökningsregisterlagen 1986:617a finns dock särbestämmelser

registerutdrag. Där isägs registerutdragom att enligtett datalagen be-
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inhandling harfråga regionala register, uppgift iihöver, gettssomom
regi-expedierat till denenskild den registeransvarige hareller somav

finns i ärende rörande denstrerade inte med. Om uppgiften etttas som
framgå uppgiften inteutdragetregisterutdraget, skall detbegärt attav

återgivna bestämmelserna iInnebörden definns med i utdraget. ärav
skickas iprincip elektroniska handlingar i dag inte behöver ut ettatt

expedierats till denregisterutdrag, handlingen har ellergettsom av
registrerade.

Vi möjligheten undan-det finns skäl göraövervägaatt attattanser
för informeraselektroniska handlingar enskilda skalläven närtag en-

ligt 26 § personuppgiftslagen. i ärendeNär är ettparten person som
få informationbegär myndighet vilka personuppgifteratt av en om som

frågabehandlas rörande honom eller henne, kan det i detsättas om
någrafinns sakliga för fåskäl han eller hon skall del kopioratt av av
handlingar skickats till myndigheten och lagras elektro-egna som som

niskt där. frågaDetsamma kan i handlingar harsägas om som upp-
myndigheten eller har till myndigheten någonrättats gettsav som av
den registrerade själv, den registrerade har tagitän delannan om av

handlingarna. börDet i beaktande antalet elektroniskaäven tas att
handlingar i olika databaser med sannolikhet kommer öka vä-stor att
sentligt i framtiden, efter hand den datoriserade hanteringen tarsom

pappershanteringen. finnsDet därför risköver den begäratten som
information vilka uppgifter behandlas honom eller henne,om som om
får sådel mängder uppgifter svårtdet kan tillägnastora att attav vara
sig informationen. förutsättningUnder fården registrerade tydligatt
information handlingar han eller hon har skickat till ellerattom som
fått från myndigheten finns registrerade han eller fårhonsamt att en
förteckning dessa handlingar, finns våröver det enligt mening inte
några starka undantag för de elektroniska hand-göraargument mot att
lingarna, eftersom innehållet i dessa identiskt med de handlingarär

den enskilde har tagit del För bestämmelse sådantattsom ettav. en om
undantag skall tillämpbar i praktiken bör det tillräckligt attvara vara
den personuppgiftsansvariga myndigheten finner det sannolikt denatt
registrerade har tagit del handlingamas innehåll. frågaI hand-av om
lingar inte har skickats in den enskilde själv, såledesbör detsom av va-

tillräckligt det hos myndigheten finns anteckningar hand-attra attom
lingen har expedierats till den registrerade. föreslår såledesVi elek-att
troniska handlingar inte behöver lämnas till enskild i sambandut en
med personuppgiftsansvarig myndighet fullgör sin informations-att en
skyldighet enligt 26 § personuppgiftslagen, den enskilde har tagitom
del handlingens innehåll.av

Vi emellertid enskilda inte helt fråntasskall medatt rättenanser att
tillämpning 26 § personuppgiftslagen del elektroniska hand-taav av
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lingar, de har in eller har expedierats till dem. iDet ärgettsom som
och för sig möjligt för enskilda del handlingarna med stödatt ta av av
bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen ioch bestämmelsen
16 § förvaltningslagen 1986:223 frånpartsinsyn. Till skillnad vadom

gäller enligt 26 § personuppgiftslagen emellertid inte dessa be-som ger
stämmelser den enskilde till kostnadsfri skriftlig information. Förrätt
bestämmelserna såväli tryckfrihetsförordningen förvaltningslagensom
gäller dessutom de inte den enskilde till särskild och direkträttatt ger
upplysning vilka handlingar lagras elektroniskt. De nämndaom som
bestämmelserna kan vårenligt uppfattning därför inte ersätta person-
uppgiftslagens bestämmelse till information. Vi föreslår därförrättom

fullständig information vilka uppgifter såledesbehandlas,att om som
uppgifter i elektroniska handlingar,även skall lämnas den enskildeom

begär det.

Förslagets förhållande till dataskyddsdirektivet

Frågan hur modellär den beskrivna förhåller sig till data-en som ovan
skyddsdirektivet. Av artikel 12 i direktivet framgår enskild haratta en

från den personuppgiftsansvarigerätt hinder få bekräftelse påatt utan
uppgifter honom eller henne behandlasrör eller inte och infor-om som

mation åtminstone ändamålen med behandlingen, de berördaom upp-
giftskategorierna och eller mottagarkategoriema till vilkamottagarna
uppgifter utlämnas få begriplig information vilka uppgiftersamt om

behandlas och all tillgänglig information varifrån dessasom om upp-
gifter kommer. Bakgrunden till bestämmelsen finns beskriven i data-
skyddsdirektivets ingresspunkt 41, där det bl.a. måsteallaattanges
kunna sin få tillgångutöva tillrätt uppgifter dem ochatt rör ärsom som
föremål för behandling, för i detalj kunna försäkra sigatt attom upp-
gifterna korrektaär och behandlingen tillåten.ärattom

direktivetsAv artikel 12 alltsåkan utläsas den registreradeatta
fåskall information vilka uppgifter behandlas. Ordalydelsenom som

visst för uppgifterna inte behöver lämnasutrymme i detattsynes ge ut
registrerade skicket. I ingressen till direktivet dock den regi-sägs att
strerade skall få tillgång till uppgifter honom för detaljrör iattsom
kunna deavgöra korrekta. Denna formuleringär något in-om synes
skränka det artikel 12 endast lämnautrymme informationattsom a ger

uppgifter. I de för aktuella fallen det sig dock uppgifterrörom oss om
den enskilde i detalj har kännedom sedan tidigare, eftersomsom om

handlingarna antingen har eller expedierats till honom medgetts av
det registrerade innehållet. Att myndighet då i information tillen en
registrerad tydligt vilka elektroniska handlingar behandlas ianger som

databas i ärende denne, torde enligt vårrör uppfattningetten som vara
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regi-dekravdataskyddsdirektivetsför uppfyllatillräckligt attatt
ellerkorrektauppgifternakontrolleraskall ärstrerade i detalj kunna om

föreslårvimarkerassammanhangi dettainte. bör dessutomDet attatt
särskilt.begärsdetfullständig information skall lämnas om

Uppgifter i andras ärenden

ärende ihör tilli handlingarfinns omnärrmdaPersoner ettsomsom
undantagsbestämmelseinteomfattasvilket de inte själva är part, av en

inte de självaföreslagna lydelsen, detdenmed är somomav oss ovan
i ärendet har dehandlingen. Eftersom de intehar in näm-är partergett

fått handlingarna. innebärsannolikhet inte del Detligen med största av
fåenligt 26 personuppgiftslagen in-emellertid inte de har §rättatt att

föreslårVi nämligen endast ärendebe-formation behandlingen. attom
teckning, beteckning handling uppgift behövs föreller attannan som

tillåtnaidentifiera handling sökbe-ärende eller skallett en vara som
vid sökning efter elektroniska handlingar avsnitt 6.4.5.se Detgrepp

innebär myndigheterna rättsliga befogenheter, och vanligensaknaratt
tekniska möjligheter, i vilken omfattning uppgifterkontrolleraäven att

behandlas i handlingar hör till ärende inteettom en person som som
vårhonom eller henne. Därmed har enligt meningrör ären person som

registrerad sådant inte heller kräva myndighetensätt rättett att att
den kontroller. Datalagskommittén har i betänkandetgör typen av

Integritet Offentlighet Informationsteknik SOU 1997:39, 392s.- -
sin uppfattning, frågan.vilken vi instämmer anfört följande i densom

vårEnligt mening det inte rimligt utforma informationsskyldighetenär att
sådant den tvingar fram förfaranden i själva verket kansättett att som

hota den personliga integriteten. Den persondataansvarige bör, som ser
det, bara skyldig utnyttja alla de sök- och sammanställningsmöjlig-attvara
heter han tillgångeller hon faktiskt och rättsligt till för framhar attsom
information tilllämna den registrerade. Därmed denatt garanteras att re-

fårgistrerade tillgång till all information den persondataansvarigesom
faktiskt kan fram måsteden registrerade, vilket tillräckligt; inteom anses

EG-rätten någonkan tvinga idet praktiken omöjligt.göra ärattens som

Slutligen påpekakan det information inte behövervärt att attvara
lämnas elektroniska handlingar inte färdigställda, dvs.ännu ärom som
beslutskoncept och liknande, den registrerade inte fåttharoavsett att
del handlingarna. Som i avsnitt nämligen i7.1.1 26 §nämnts görsav
personuppgiftslagen undantag för fåttuppgifter i löptext inte sinsom
slutliga utforrrming. Detsamma gäller för minnesanteckning eller lik-
nande.
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7.2 Rättelse

Vårt förslag: Personuppgiftslagens bestämmelse rättelseom av
personuppgifter skall gälla vid behandling personuppgifter inomav
skatteförvaltningen, exekutionsväsendet och Tullverket.

7.2.1 Personuppgiftslagens bestämmelse om
rättelse

Innehållet i bestämmelserna rättelse felaktigt behandladeom av person-
uppgifter i 28 § personuppgiftslagen redogör föri avsnitt 2.4 och be-
stämmelserna kommenteras i förarbetena till personuppgiftslagenäven

l997/98:44prop. och Datalagskommitténs betänkande SOU 1997:39.
I korthet innebär bestämmelsen den personuppgiftsansvarige äratt
skyldig på begäran den registrerade blockera utplånaellerrätta,att av
sådana personuppgifter inte har behandlats i enlighet med lag-som
stiftningen. När personuppgiftsansvarig frågarättelse igören om en
personuppgift skall den registrerade begär det eller be-om om mer-
tydande skada eller olägenhet därigenom kan undvikas underrättelse-
lämnas till tredje fåtthar del uppgiften. Sådan under-man som av
rättelse behöver dock inte lämnas det visar sig omöjligt ellerom vara

det skulle innebära oproportionerligt arbetsinsats. Bestäm-storom en
melsen har sin grund i dataskyddsdirektivets artikel 12 b och c.

Det vårenligt uppfattningär väsentlig betydelse attav personupp-
gifter behandlas felaktigt hos myndighet för intrång irättassom atten
den personliga integriteten skall undvikas. Bedömningen av om en upp-
gift har behandlats felaktigt måste bakgrund de bestäm-göras mot av
melser gäller för behandlingen, det grundläggandeäroavsettsom om
regler i personuppgiftslagen eller specialbestämmelser gäller försom
skatteförvaltningen, exekutionsväsendet eller Tullverket. föreslårVi
därför bestämmelsen rättelse i 28 § personuppgiftslagenatt skallom
tillämpas vid behandling personuppgifter enligt de föreslagnaav av oss
författningama.

7.2.2 hurNär, och skall rättelse görasav vem

Behandling i strid med lagstiftningen

En personuppgift skall den har behandlatsrättas felaktigt.när principI
all behandlingär personuppgifter felaktig strider den lag-motav som
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detalj vad fel-stiftning reglerar behandlingen. iAtt ärsom ange som
någotdärför möjligt, förenklat kanaktig behandling inteär men en

tvåindelning olika fel i Felaktig behandling kan förgöras grupper.av
bestå innehåll,första i personuppgifter oriktiga till sitt dvs.det äratt

uppgifter.felet finns inbyggt i uppgifterna oriktiga Felaktig behand-
bestå i personuppgifter, korrektaling kan deäven äratt oavsett om

inte, används felaktigt i dvs. felet liggereller verksamheten, isättett
hur uppgifter används oriktig användning.

Oriktig användning kan exempelvis innebära uppgift användsatt en
oförenligt ändamålmed de för vilket den in,samladesärsättett som

otillåten uppgift förs i databas eller uppgift inte gall-att atten en en
Äveninom föreskriven underlåtenhettid. behandlaattras en person-

uppgift torde i vissa fall kunna innebära oriktig Någraanvändning.
hållpunktergenerella för uppgifter används oriktigtnär sätt ärett

svårt Den bedömningen måste bakgrund vilka be-görasatt motge. av
stämmelser förgäller viss behandling. Det med andra ordärsom en

innehålllagstiftningens föravgörande uppgift användsärsom om en
oriktigt sätt.ett

fråga oriktigaI uppgifter torde det vanligtvis någrainteom vara
svårigheter för den personuppgiftsansvarige det förelig-avgöraatt om

felaktig behandling. Typiska exempel förekomsten orikti-ger en av
uppgifter fel eller felär adress har föratt angettsga personnummer en

Sådana fel det ofta enkelt för den personuppgiftsansvarigeärperson.
konstatera objektivt rådaoch det torde sällan någonsättatt ett

frågaoenighet i uppgiften fel eller inte. Det emellertid inte iär ärom
alla situationer självklart uppgift oriktig. Som exempel kanär tasom en
följande situation. En i sin självdeklaration han harattperson anger
haft lO OOO kronor i inkomst näringsverksamhet. uppgiftDenna be-av
handlas hos Skattemyndigheten, bl.a. deklarationen bild-attgenom
fångas och lagras elektroniskt. Efter kontroll med den skattskyldige

Ävenklargörs inkomsten rätteligen skall 100 000 kronor. denatt vara
Äruppgiften behandlas hos skattemyndigheten. den ursprungliga upp-

dågiften oriktig Den självfallet oriktig så till vidaäratt attanse som
inte återgerden korrekt verkligt sakförhållande, samtidigt riktigett men

så den återgerkorrekt vad den skattskyldigesätt i sinatt angav
deklaration.

Enligt vår uppfattning måste bedömningen uppgift i ettav om en
fall det ovanstående skall oriktig eller inte, dvs.som anses vara om
uppgiften skall bakgrund vilka kravrättas, göras verksamhetenmot av
ställer uppgiftsbehandlingen. detI nämnda exemplet detärnyss
orimligt den ursprungliga uppgiften skall i den elektronisktatt rättas
lagrade deklarationen. Förutom det skulle innebära allmänatt att en
handling manipuleras, kan uppgiften behövas i ärende skatte-ett om
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registre-tillägg. Under förutsättning den ursprungliga uppgiften haratt
därefter den enligtoch behandlats i enlighet med gällande kanrätt,rats

vår personuppgifts-uppfattning inte ha behandlats i strid medanses
rättelse. Liknandelagstiftningen och det kan därför inte ställas krav

uppstå ochsituationer kan självfallet hos kronofogdemyndigheteräven
Tullverket.hos

Även det inte möjligt exakt definition vadär ärattom ge en som
utgångspunktoriktig uppgift, bör haatt atten anser man som en upp-

återger sakförhållande,gift, den inte bildkorrekt intetrots att etten av
återgeroriktig i den bemärkelsen den skall den korrektär rättas,att om

händelseförlopp i verksamheten och dessutom behövs i densamma.ett
Bedömningen måste våruppgift behövs i verksamheten enligtav om en
uppfattning bakgrund ändamålende primära för data-göras mot av en
bas avsnitt 6.2.2.se Riktigheten uppgift ibehandlas be-av en som

måste såledesskattningsdatabasen bedömas bakgrund skatte-mot av
förvaltningens behov uppgiften i fårbeskattningsverksamheten. Detav

frågaemellertid bli för framtida praxis pålösningarnärmareatten ge
problemen med under vilka förutsättningar rättelse skallavgöraatt
göras.

I det här sammanhanget det viktigt påpeka frågan rättel-är att att om
materiella förhållanden inte skall med stöd bestäm-görasse av av

melserna i personuppgiftslagen, med stöd den lagstiftningutan av som
gäller för den materiella verksamheten. En skattskyldig miss-ärsom
nöjd med skattemyndighetens beslut vilken taxerad inkomstom som

åsättasskall honom, skall självfallet begära omprövning beslutetav
med stöd taxeringslagen. Den taxerade inkomsten kan inte materielltav
ändras efter begäran rättelse enligt 28 § personuppgiftslagenen om av
den i databasen registrerade uppgiften.

Olika former rättelseav

Rättelse kan uppgift blockerasgöras eller utplånasrättas,attgenom en
avsnittse 7.2.1. Att personuppgift innebär denrättas ersättsatten

eller kompletteras med korrekta uppgifter. Med blockering avses en
åtgärd vidtas för personuppgifter skall förknippade medattsom vara
information de spärrade och anledningen tillär Attatt spärren.om om

utplånasuppgift innebär såden förstörs åter-den inte kanatt atten
skapas. I personuppgiftslagen finns inga bestämmelser vissnärom en
form rättelse skall vidtas, det bör till denutanav vara upp person-
uppgiftsansvarige uppgift skall blockeras utplånas.ellerrättas,om en

Det torde ofta inte några problem hur rättelse skallavgöraattvara
Om uppgift har blivit felaktiggöras. i samband med registreringen,en

angivande felaktig adress för i ärende, bör felett.ex. part ettav en
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åtgärdasgivetvis uppgiften dvs. i nämnda exempelrättas,att attgenom
korrekt adress Om uppgift enligt lagstiftningen överanges. en som
huvud inte får behandlas i ändådatabas har registrerats, dentaget ären

åtgärdenenda rimliga uppgiften utplånas. När uppgift befinnsatt en va-
oriktig, ändå betydelse i verksamheten, kan alternativär ettra men av

uppgiften kompletteras med och korrekta uppgifterattvara nya sam-
tidigt den ursprungliga uppgiften blockeras.som

Någon vägledning hurnärmare rättelse skall vårenligtgöras ärom
mening inte möjligt En bedömning åtgärdvilkenatt är mestge. av som
ändamålsenlig får i de enskilda fallen.göras

Personuppgiftsansvaret

Skyldigheten åliggerrättelse dengöra personuppgiftsansvarige.att För
behandling personuppgifter i skatteförvaltningens och exekutions-av
väsendets verksamheter föreslår delat personuppgiftsansvar såett

myndighetsätt personuppgiftsansvarigär föratt den behandlingen som
ankommer på myndigheten utföra se avsnitt 5.2.2. Det innebäratt att

frågadet i den personuppgiftsansvariges skyldighet på begäranom att
enskild rättelse, kan bligöra aktuellt fördela såav att rät-ansvaret att

telse utförs flera olika myndigheter. I praktiken torde det dock inteav
behöva medföra några problem vilken myndighetavgöraatt som an-

för rättelse Den myndighetgörs. vilkenatt det ankommersvarar att
registrera uppgift i databas för uppgiften blir korrekten atten ansvarar
registrerad, medan de myndigheter vid tillfällen användersom senare
uppgiften och för sin behandling. Ansvaret förvar en ansvarar att upp-
gifter blir korrekt registrerade innebär inte endast för deett attansvar
uppgifter registreras riktiga,är föräven registrering fak-som utan att
tiskt det följergörs när de bestämmelser gäller för verksam-av som
heten.

Liksom frågai informationsskyldigheten bör myndigheterna, förom
undvika de problem det kan innebäraatt flera myndigheter kanatt vara

personuppgiftsansvariga, hjälpa enskilda med upplysningar devartom
skall vända sig för få ståndrättelse till se avsnittatt 7.1.2.



19993105SOUEnskildas rättigheter288

Skadestånd7.3

skadeståndVårt förslag: Personuppgiftslagens bestämmelse om
enligt särskildaskall tillämpas personuppgifter behandlas dennär

lagstiftningen för skatteförvaltningen, exekutionsväsendet och Tull-
verket.

Enligt 48 § personuppgiftslagen skall personuppgiftsansvarigeden er-
registreradeden för skada och kränkning inte-den personligasätta av

griteten behandling personuppgifter i strid med den lagensom en av
orsakat. till skadeståndhar Rätten bör finnas för skada och kränk-även

uppstårning uppgifter behandlas i strid med de särskilda be-närsom
stämmelserna vårai lagförslag. förslårVi därför bestämmelsernaatt

skadestånd i 48 § personuppgiftslagen skall tillämpas närom person-
uppgifter behandlas i strid med den föreslagna lagstiftningen.av oss

Överklagande7.4

Vårt förslag: Myndigheters beslut information skall läm-om som
efter ansökan och rättelse skall kunna överklagas hos allmännas om

förvaltningsdomstol. fårAndra beslut inte överklagas.
Prövningstillstånd skall krävas vid överklagande till kammarrätt.

Vårt uppdrag omfattar regleringen behandling personuppgifterav av
hos olika förvaltningsmyndigheter. sådanaBeslut myndigheter, medav
undantag för beslut administrativ eller intern karaktär, di-rentav som
rekt berör enskilda bör enligt vår mening kunna överklagas. De beslut

skall kunna överklagas beslut avslåär ansökansom anser att en om
information pågående behandling beslut avslå begäranom samt att en

rättelse. Andra beslut den personuppgiftsansvariga myndighetenom av
bör inte kunna överklagas. Frågor skadestånd och straff prövasom av
allmän domstol och berörs inte den föreslagna bestämmelsen.av

Myndigheters beslut avslå ansökan information pågå-att en om om
ende behandlingar kan få besked i frågarätten attavse om person-
uppgifter behandlas eller inte få skriftligrätten informationsamt att om

Överklagandepersonuppgifter behandlas. bör möjligt i bäggesom vara
fallen. Den informationsskyldighet föreskrivs i 26 §som personupp-
giftslagen i fleraär avseenden vidare skyldigheten förän myndigheter
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Såledesenligt tryckfrihetsförordningen allmän handling.lämnaatt ut
gång år innehållaskall informationen lämnas kostnadsfritt samten per

ändamålenvarifrån uppgifterna hämtats och vilkaupplysning harom
finnsbehandlingen möjlighet enligt sekretesslagenmed Denär. attsom

få allmän hand-överklaga beslut avslag begäran att utett om en en
ling, kan därför inte särskild överklagandebestämmelse.ersätta en

förvaltningsdomstol och det börBesluten bör överklagas till allmän
prövningstillståndkrävas vid överklagande till kammarrätten.

10 19-1588SkattTullExekulionNormer
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Särskilda för8 bestämmelser olika
verksamheter

Vårt uppdrag omfattar registerlagstiftningen inom verk-översynen av
samheter områden. skatteförvaltningenInomspänner över storasom
hanteras personuppgifter och uppgifter såvälandra i beskattnings- som
folkbokföringsverksamhet. Dessutom skatteförvaltningen tillsam-är -

med länsstyrelserna och de kommunala valnämndema ansvarigmans -
för verksamheten med val och folkomröstningar. Exekutionsväsendets
uppgifter omfattar utsöknings- och indrivningsverksamhet, skuldsane-
ringsverksarnhet, verksamhet med betalningsföreläggande och hand-
räckning summarisk process verksamhet med tillsyn i konkurs.samt

ingårVidare i vårt uppdrag utreda register i Tullverkets verksamhet.att
Vi konstaterar såi 4 kap. vitt skilda verksamhetsområden inte kanatt
regleras enhetligt med påavseende behandling personuppgifter. I deav
flesta utgåravseenden dock den föreslagna lagstiftningen från enhetliga
principer våraoch lagförslag för de olika verksamheterna har därmed
fått likartad uppbyggnad. Ett flertal bestämmelser kan därför haen en
identisk eller liknande utformning för de olika verksamheterna.

Vi redogör i 5-7 påkap. allmänt våraplan för övervägandenett mer
frågai de bestämmelser relevanta för vårasamtligaär lag-om som

förslag. I detta kapitel redovisar vårvi inställning till de specifika be-
Ävenstämmelser bör gälla för respektive verksamhet. desom mer

verksamhetsanpassade bestämmelserna uppvisar emellertid i flera av-
seenden betydande likheter med varandra. Vi har det valt förtrots att
varje lagförslag våraredovisa överväganden i sin helhet. Det innebär i
och för sig identiska eller liknande överväganden i vissa fall återgesatt
för varje lagförslag, det underlättar förhoppningsvis för den läsaremen

endast intresserad bestämmelsernaär i viss lag frågaeller isom av en -
exekutionsväsendet för viss databas. Av betydelse för utforrn-om en-

ningen kapitlet förhållandetdet inteär även redovisar denatt när-av
innebörden enskilda bestämmelser i författningskommentar.mare av en

Detta kapitel har därför delvis funktionen sådan kommentar.av en
Vårt uppdrag omfattar anpassning registerlagstiftningen tillen av

dataskyddsdirektivet främst frågai skatteförvaltningens be-samt om-
skattningsverksamhet och exekutionsväsendets verksamheter en ma--
teriell grundad andraöversyn överväganden. utgångspunktEn för
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våra förslag månhar varit i den det möjligt med till data-hänsynäratt,
skyddsdirektivet, inte försämra de möjligheter till behandling av per-
sonuppgifter och andra uppgifter utförs myndigheterna i idagsom av
enlighet med gällande registerlagstiftning tillståndeller med stöd av
från Datainspektionen. utgångspunkt våraEn för förslag harannan va-
rit stark integritetsskydd.värnaatt ettom

8.1 Skatteförvaltningens beskattnings verk-

samhet

8.1.1 En särskild förlag beskattningsverksamheten

Vårt förslag: Behandling personuppgifter och andra uppgifter iav
den del Skatteförvaltningens verksamhet beskattnings-rörav som
frågor skall regleras i särskild lag.en

Skatteförvaltningens verksamhet kan enligt förordningen 1990:1293
med instruktion för skatteförvaltningen delas i fyra huvudsakliga

Den delen frågorstörsta skatter, socialavgifter ochgrenar. avser om
pensionsgrundande inkomst, dvs. det sammanfattar under be-som
nämningen beskattningsverksamhet. Härutöver det skatteförvalt-är
ningens uppgift behandla frågor folkbokföring, allmännaatt val ochom
brottsutredningar. När fråganövervägt den praktiska upplägg-om
ningen lagstiftningen frågai behandling personuppgifter ochav om av
andra uppgifter i skatteförvaltningens verksamhet, har inledningsvis
konstaterat frågor brottsutredningar ligger vårtatt utanför uppdrag.om
För den verksamheten finns särskild lag, nämligengrenen av numera en
lagen 1999:90 behandling personuppgifter vid skattemyn-om av
digheters medverkan i brottsutredningar.

Därefter har haft beakta övriga verksamhetsgrenar skallatt om
regleras i eller flera lagar. Avseende frågor val och folkomröst-en om
ningar kunde vi redan vid tidigt stadium konstatera de inte heltett äratt
anpassningsbara till de övriga verksamheterna, eftersom dessa frågor
också innefattar myndigheter inte ingår i skatteförvaltningenssom 0r-
ganisation. Förutom Riksskatteverket och skattemyndighetema är näm-
ligen länsstyrelserna och de kommunala valnämndema ansvariga för
arbetet med val och folkomröstningar. Den delen förvaltningensav
verksamhet bör därför naturliga skäl regleras särskilt.av
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mindre självklart folkbokföringsfrågorDet beskattnings- ochär om
bör regleras eller för sig. Dessa verksamhetsgrenargemensamt ut-var

kärnan i skatteförvaltningen och för dem de inne-gör ärgemensamt att
fattar omfattandemycket behandling personuppgifter berören av som

eller ihela hela Sveriges befolkning. flertalEtt kanstort sett argument
ståndpunktenföras fram för beskattningsfrågor ibör regleras lagatt en

folkbokföringsfrågoroch i För det första verksamhetsgre-ären annan.
åtskildaorganisatoriskt så uppgifterna inte behandlassätt attnarna

personalkategorier. Dessutom sekretesskyddet väsentligtärav samma
för uppgifter inom beskattningsverksamheten inom folk-strängare än

bokföringen. frågorFör det andra har de hanteras respektivesom av
verksamhetsgren någoninte egentlig saklig anknytning till varandra.
För det tredje uppgifter såbehandlas olika,är dettyperna ärattav som
svårt någon lagteknisk vinst med reglering. Deatt se en gemensam ar-

har funnit för reglering, främst antalet lagargument atten gemensam
reglerar behandling personuppgifter inom myndighetsorga-som av en

nisation bör begränsas, sådanhar inte bärkraft det nack-vägeratt upp
delarna. såledesVi har för lösning innebär skatte-stannat atten som
förvaltningens beskattningsverksamhet regleras i särskild lagen som
inte omfattar andra delar förvaltningens verksamhet.av

Ändamålen8.1.2 med behandling i beskattnings-
databasen

Vårt förslag: Uppgifter fåskall behandlas i databasen för tillhanda-
hållande information behövs skatteförvaltningeninom förav som

fastställande underlag för redovisning, bestämmande,0 samtav
betalning återbetalningoch skatter eller avgifter,av
bestämmande pensionsgrundande inkomst,av
kontroll, revision, prövning, granskning, tillsyn och analys,
fastighetstaxering,
fullgörande åligganden följer internationella överens-av som av
kommelser Sverige efter riksdagens godkännande har till-som
trätt,
tillsyn, kontroll, uppföljning och planering verksamheten,0 av
samt
framställning statistik.0 av
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tillhandahållandeUppgifter få iskall behandlas databasen föräven
information örfattningsreglerad verksamhetbehövs i utan-av som

för skatteförvaltningen för
fastställande underlag för skatter avgifter redovis-eller samt0 av

återbetalningning, bestämmande, betalning och skatter ellerav
avgifter,
utsökning och indrivning,
tillsyn tillstånds-lämplighets-, och liknande pröv-samt annan
ning, samt
framställning statistik.0 av

framgår föreslårSom avsnitt 6.1 det för de verksamheterattav som
har finnasutreda skall särskild reglering för behandling i data-att en

baser. För redogörelse vad med begreppet da-närmareen av som avses
tabas och beskrivning behandling personuppgifter och andranärav av
uppgifter skall omfattas de särskilda reglerna för databaser hänvisasav
till det avsnittet.

Beskattningsverksamheten, dvs. den del skatteförvaltningensav
verksamhet enligt förordningen 1990:1923 med instruktion försom
skatteförvaltningen frågor skatter, avgifter,rör fastighetstaxeringom

fastställande pensionsgrundande inkomst, mycket komplexsamt ärav
och innefattar tillämpning mycket antal författningarett stortav som
reglerar bl.a. skattskyldighet förfarandet vid fastställandesamt av un-
derlag för och bestämmande och betalning skatter och avgifter seav

verksamheten i avsnitt 3.1.1. Detta till det naturligtom trots anser
hela beskattningsverksamheten skatteförvaltning-att se som en gren av

arbetsområde. Det inteär naturligt drasätt gräns-ens attsamma en
linje mellan exempelvis fastighetstaxering och inkomsttaxering eller
mellan uppbörd avgifter och mervärdesskatt mellan beskatt-av som
ningsverksamheten i och folkbokföringsverksamheten. I beskatt-stort
ningsverksamheten samordnas ofta olika beskattningsområden, exem-
pelvis samtliga beskattningsfrågor rörande vissattgenom en person
handläggs i årligsamband med taxering. Vi därförgemensamt attanser
det finns starka skäl för samordna regleringen den behandlingatt av av
uppgifter i dag utförs i de personregister förs inom beskatt-som som
ningsverksamheten i databas. Det kan här nämnas atten gemensam
för exekutionsväsendet har intagit ståndpunkt, dvs. föreslårmotsatt

reglering omfattar flera databaser, eftersom det i kronofogde-en som
myndigheternas verksamhet finns klarare gränslinjer mellan olika ar-
betsområden, mellan handläggning ärenden skuldsane-t.ex.som av om
ring måloch utsökning se avsnitt 8.4.1.om

deI registerförfattningar och tillstånd från Datainspektionen isom
dag reglerar användandet personregister inom skatteförvaltningensav



bestämmelser för olika verksamheterSOU 1999: 105 Särskilda 295

beskattningsverksamhet, finns ända-mycket detaljerade och specifika
målsangivelser anpassade till olika register meddeärsom som avses

vårbestämmelserna. Eftersom avsikt behandling ireglera allär att som
dag sker i olika personregister i enda lag och i databas, detären en
nödvändigt konkret och kortfattat sammanfatta inne-sättatt ett

ändamål tillstånd.börden alla de i olika författningar ochav som anges
ändamålsbestämmelseromarbetning överföra samtliga deAtt utan som

gäller för dagens personregister skulle medföra den lagstift-att nya
svåröverskådlig.ningen blir Flera dagens register förs dessutom förav

ändamål.överlappande Som exempel kan beskattningnämnas att av
genomgåendeolika slag ändamål för de personregisterutgör ett som

förs Riksskatteverket och skattemyndighetema.av

ändamålPrimära

Vi har i avsnitt 6.2.2 ändamålenindelat för behandling av personupp-
tvågifter i kategorier, primära och sekundära ändamål. Med primära

ändamål ändamål direkt anpassade till den verksamhetäravser som
bedrivs personuppgiftsansvariga myndigheter, dvs. Riksskatte-som av

verket och skattemyndighetema. Som dagens ända-nämnts ärovan
målsbeskrivningar för användande personregister mycket detalje-av
rade svåröverskådliga.och Som exempel kan ändamålen förnämnas
skatteregistren. I skatteregisterlagen 1980:343 primärtettanges som
ändamål i dag bl.a. redovisning, bestämmande och betalning skattav
enligt skattebetalningslagen 1997:483, mervärdeskattelagen
1994:200, lagen 1991:586 särskild inkomstskatt för utomlandsom
bosatta, lagen 1990:912 nedsättning socialavgifter lagensamtom av
1951:763 statlig inkomstskatt ackumulerad inkomst. Hänvis-om
ningen till skattebetalningslagen innebär skatteregisterlagens till-att
lämpningsområde omfattar skatt eller avgift i taxeringslagensom avses
1990:324, avgift enligt lagen 1981:691 socialavgifter, skattom en-
ligt lagen 1990:659 särskild löneskatt vissa förvärvsinkomster,om
avgift enligt lagen 1994:1920 allmän löneavgift, skattetillägg ochom
förseningsavgift i fråga nämnda skatter och avgifter räntasamtom
skatt, skattetillägg eller avgift. Hänvisningen i skattebetalningslagen till
taxeringslagen leder dessutom till skatteregisterlagen omfattar skattatt
eller avgift enligt kommunalskattelagen 1928:370, lagen 1947:576

statlig inkomstskatt, lagen 1997:323 statlig förrnögenhets-om om
skatt, lagen 1984:1052 statlig fastighetsskatt, lagen 1990:661om

avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen 1991:687 särskildom om
löneskatt pensionskostnader, lagen 1994:1744 allmänom pen-
sionsavgift lagen 1993: 1537 expansionsmedel.samt om
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Vårt förslag personuppgifter i skatte-till lag behandlingom av m.m.
förvaltningens förutom skatteregistrenbeskattningsverksamhet skall

gåvoskatteregister,omfatta dagens fastighetstaxeringsregister, olika
punktskatteregister tillfälliga projektregister. detaljerad ända-Ensamt
målsbeskrivning någoninnefattar form uppräkning olikasom av av

svåröver-skatter och avgifter skulle med nödvändighet komma bliatt
skådlig. Situationen beskattningsområ-blir kompliceradän attmer av
det frågasamhällets dynamiska i lagstiftningstakt. Viär ett mestav om

därför ändamålsbestämmelsema måste förenklas, samtidigtattanser
får såde inte bli något ändamålurvattnade intekonkret kanatt ut-som

läsas.
utgångspunkt vårtEn för arbete har varit det behovetäratt av upp-

gifter i beskattningsverksamheten skall hur och vilkanär,styrasom
personuppgifter behandlas, naturligtvis med beaktande de skatt-som av
skyldigas berättigade krav den personliga integriteten inteatt
kränks. En lag behandling personuppgifter inte skatteför-styrom av
valtningens verksamhet, verksamhetens inriktning bestäms i ställetutan

den materiella och processuella lagstiftningen på beskattningsområ-av
det jämte de instruktioner gäller för skatteförvaltningen. Vi kansom
därför inte någondet skulle ligga fara i avstå från räknaatt att attse

enskilda skatteslag vårti lagförslag. erfarenhetAv kan dessutomupp
konstateras detaljerad lagstiftning skulle komma förändras iatt atten
takt med förändringar den materiell lagstiftningen. Vi föreslår därförav

huvudsyftet med beskattningsdatabas skall informa-att atten vara ge
tion behövs inom skatteförvaltningen för fastställande underlagsom av
för redovisning, bestämmande, betalning återbetalningochsamt skat-av

eller avgifter. Syftet med bestämmelsen såledester all beskatt-är att
ningsverksamhet bedrivs skatteförvaltningen skall utgörasom ettav
primärt ändamål med databasen. Det innebär med skattatt samt-avses
liga de skatter åliggerdet skatteförvaltningen handlägga. Medattsom
avgifter såväl socialavgifter olika förseningsavgifter ochavses som

Ävenskattetillägg uppbörd avgifter till trossamfund omfattasm.m. av
bestämmelsen.av
Vissa ändamål kan innefattas i beskattningsverksamheten mås-som

emellertid regleras särskilt, eftersom de inte fallerte in under den nyss
nämnda ändamålsbeskrivningen. Bestämmande pensionsgrundandeav
inkomst innebär således inte led i beskattningsförfarandet. Detsammaett
kan gälla för fastighetstaxeringen, eftersom vissa fastigheter åsättasskall
taxering skattskyldighet för fastigheten föreligger. sådanautan fallatt I

taxering alltså inte för fastställandegörs underlag för fastighetsskatt.av
Dessa arbetsuppgifter måste därför särskilda ändamål med be-anges som
skattningsdatabasen.
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beskattningsverksamhetenförinomharSkattemyndighetema ramen
kontrollerDit hörskyldigheter.andravissafullgöra somdessutom att

ellerför skatterunderlagfastställandetilllederhandi förstainte av
exempelvispåpekandenikanske endast attavgifter, utmynnar omutan

åtföljandemedarbetsgivarekommersannoliktföretag att anses somett
Skatte-arbetsgivaravgifter.ochpreliminär skattbetalaskyldighet att

för kon-uppgifterbehandlaverksamhetmåste sini ävenmyndighetema
registrerade hosinteföretageller ärrevisiontroll eller sompersonerav

avgifter,ochbetala skatterbordemöjligendemyndigheterna atttrots
skattemyndighetemaskallskattebetalningslagenEnligtnon-filers.s.k.

utfär-F-skattsedelinnansökandelämplighetsprövninggöra enav enen
i förekomman-och,skattemyndigheteråligger prövavidaredas. Det att

tobaks-1994:1563enligt lagenupplagshavarefall, godkännade om
1994:1776lagenochalkoholskatt1994:1564skatt, lagen omom

omfattarverksamhetskatteförvaltningensdelenenergi. Denskatt av
vidareharRiksskatteverketupplagshavama.fortsatt tillsyn överäven

identitetsbe-1974:174enligt lagentillsynsfunktionsärskild omen
åtgärd in-förberedandem.fl. Somjuridiskateckningar för enpersoner
med hjälpskattemyndighetemakontrollereller andraför revisioner tar

vilkaanalyserriskprofiler, dvs.olikaframdataprogram även avav
ålig-samtliga dessaintäckaskall granskas. Förskattesubjekt attsom

verksamhetsidan deneller vidi gränslandetganden ligger somavsom
särskiltskatteunderlag, bör än-i fastställande ettt.ex.utmynnar somav

ochgranskning, tillsynprövning,damål revision,kontroll, ana-anges
lys.

måstebeskattningsdatabasenändamålsärskilt medSom ett annat
överenskommel-åligganden internationellaenligtfullgörandeanges av

tillträtt.godkännande har Detefter riksdagensSverige är ensomser
då Sveriges skyl-främstinternationaliseringen ochföljd den ökadeav

ochpunktskatte-redovisa information inom bl.a.dighet till EUatt mer-
värdesskatteområdet.

ändamål uppföljningkontroll,primära tillsyn,Slutligen anges som
statistik. Riks-framställningverksamhetenoch planering samt avav

måste möjlighethaskattemyndighetemaskatteverket och ettatt som
syftepersonuppgifter medbehandlaled i beskattningsverksamheten att

förverksamheten och planeraföljakartlägga verksamheten, dvs. upp
alltså internåtgärder vidtas i framtiden. Vadskall äravsessomsom

tillverksamheten, itillsyn den löpandekontroll och över motsatsav
måstediskuteras Detoch tillsynden kontroll ävenexterna ovan.som

behandla personuppgiftermöjligheter för skatteförvaltningenfinnas att
sådanändamål, både statistik ochofficiellt regleradför statistiska sta-

fall inte för-eller itistik intern angelägenhet ärär vartsomsom merav
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fattningsreglerad. Framställning statistik bör därför också utgöra ettav
primärt ändamål.

Sekundära ändamål

Med sekundära ändamål för databas sådana ändamålen avser som
kan hänföras till andra verksamhetsområden det för vilket databasenän
primärt förs. För myndighet tillåtasskall direktåtkomst till be-att en
skattningsdatabasen krävs de ändamål för vilka uppgifterna skallatt an-
vändas hos sekundärt ändamål förutgör beskattnings-mottagaren ett

Ävendatabasen se avsnitt 6.2.2 och 6.7.2. det kan förutsesnär att ett
regelmässigt utlämnande till andra myndigheter kan komma skeatt

direktåtkomst,sätt än bör detta framgåannat de sekundäragenom av
ändamålen.

vårEnligt mening finns det anledning medge Tullverket direkt-att
åtkomst till beskattningsdatabasen se avsnitt 8.1.4. Den måsterätten
enligt nämnda princip ha sin grund i de sekundära ändamålen mednyss
beskattningsdatabasen, och vi föreslår därför särskilt ändamålettsom
med databasen uppgifter fåskall behandlas föratt informationatt ge

behövs i författningsreglerad verksamhet utanför skatteförvalt-som
ningen för fastställande underlag för redovisning, bestämmande,samtav
betalning återbetalningoch skatter eller avgifter. I dag innebär det iav
praktiken beskattningsdatabasen fåratt användas för Tullverkets fiskala
verksamhet.

Ett verksamhetsområde inom vilket det under lång tid har förekom-
mit tillgång till skatteregister direktåtkomst exekutionsväsen-ärgenom
dets utsöknings- och indrivningsverksamhet. Vi har inte funnit skäl för

vårt lagförslag någotiatt avseende begränsa den åtkomstgenom som
kronofogdemyndighetema i dag har till uppgifter inom skatteförvalt-
ningens beskattningsverksamhet se avsnitt 8.1.4. Ett sekundärt ända-
mål med beskattningsdatabasen bör därför utsökning och indriv-vara
ning.

Vissa uppgifter skall behandlas i beskattningsdatabasen kom-som
med sannolikhet användasstor olikamer myndigheteratt i derasav

verksamhet. Inte minst gäller det myndigheter har till uppgift attsom
kontrollera och ha tillsyn olika företeelseröver i samhället, där företags
och andra enskildas ekonomiska situation intresse.är Som exempelav
kan kommunernasnämnas tillståndsgivning frågai utskänkningom av
alkohol och länsstyrelsemas tillsyn över Somrestauranger sär-ettm.m.
skilt ändamål med beskattningsdatabasen bör därför tillsyn samtanges
lämplighets-, tillstånds- och liknande prövning. Myndigheter,annan
och eventuellt andra, utanför skatteförvaltningen bör dessutom kunna
få tillgång till uppgifter i någon form för producera statistik. Föratt att
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sådantmarkera uppgifter i beskattningsdatabasenanvändandeatt ett av
stårinte i därförstrid med lagstiftningen, bör framställning statistikav

också ändamålsekundärt med databasen.ettanges som
förekommerI dag det myndigheter hämtar in information endastatt

fråni form basuppgifter juridiska identitetfysiska ochav om personers
sådanskatteregistret. Vi inte beskattningsdatabasen bör haattanser en

funktion, inhämtande identitetsuppgifter bör möjligt skeutan av om
från register eller databaser på tillhandahållandedirekt inriktadeärsom

sådan information. Uppgifter fysiska så-identitet börav om personers
frånledes i första hand hämtas in föreslagna folkbokförings-den av oss

databasen avsnitt 8.2 och uppgifter juridiskase kan medom personer
fördel frånhämtas in aktiebolagsregistret liknandeeller register. Till-
handahållande såledesidentitetsuppgifter ändamålskall inte ettav vara
med beskattningsdatabasen. Detta hindrar naturligtvis inte identi-att
tetsuppgifter frånlämnas beskattningsdatabasen tillsammans medut
andra uppgifter i de fall det naturligt. Som exempel kanär nämnas att
vissa identitetsuppgifter, och lämnas till-utsom namn personnummer,

med uppgifter taxerade inkomst.sammans om en persons
påpekatSom har i avsnitt 6.2.2 kan uppräkning sekundäraen av

ändamål inte utlämnande direktåtkomstmed hjälp inte blisom avser av
uttömmande, eftersom det inte möjligt förutse samtliga de situa-är att

dåtioner uppgifter med stöd exempelvis sekretesslagen kan kommaav
lämnas till myndigheter eller andra för olika ändamål. Deatt ut ovan

angivna sekundära ändamålen inte särskilt inriktade direkt-ärsom
åtkomst således de fall där det möjligt förutsäga uppgif-är att attavser

kommer lämnas förhållandevisi omfattning.ter att ut stor

8.1.3 fårUppgifter behandlas i databasensom

Vårt förslag: I databasen skall, i den omfattning behövs försom
beskattningsverksamheten, få behandlas uppgifter om

fysisk identitet, bosättning, familjeförhållanden och0 en persons
andra liknande basuppgifter,

juridisk identitet, och andra liknande basupp-säte0 en persons
gifter,
registrering för skatter eller avgifter,
underlag för skatter eller avgifter,
bestämmande skatter eller avgifter,av
kontroll skatter eller avgifter,av
fastställande fastighetstaxering,av
yrkande och grunder i ärende,ett samt
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beslut med angivande skälen för beslutet, betalning, redovis-0 av
ning åtgärderoch övriga i ärende.ett

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom
meddela föreskrifter vilka uppgifter fårnärmare behandlas iom som
databasen.

databasen fåI skall behandlas de uppgifteräven behövs försom
fullgörande åliggande följer internationellett överens-av som av en
kommelse Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt.som

Känsliga personuppgifter och uppgifter lagöverträdelserom m.m.
fåskall behandlas i databasen endast del elektronisksom en av en

handling. Undantag skall dock för uppgifter trossamfundgöras om
och medlemskap i fackförening.

Vi redovisar i avsnitt 6.3.2 vår inställning till detaljreglering vadav
får behandlas i databas. För undvika dels återkommandesom atten

ändringar i lagen till följd förändringar i bakomliggande materiellav
lagstiftning för närvarande pågår arbete inom regeringskansliett.ex.
med inkomstskattelag, dels den svårgenomtränglig,bliren attny anges

vårti lagförslag endast vilka kategorier uppgifter får behandlasav som
i databasen. Dessa uppgiftskategorier fårvad behandlas iavser som åden informationsbaserade delen databasen, dvs. vanligen uppgifterav

registreras iangivande belopp i särskilda fält isom genom av m.m.
skatteförvaltningens datasystem. För handlingar ingår i ärendehan-som
teringssystem föreslår särskilda bestämmelser. I de uppräknade kate-
gorierna innefattas således samtliga de uppgifter i dag finns i olikasom
författningsreglerade eller tillståndspliktiga register inom skatteförvalt-
ningens beskattningsverksamhet sådana ytterligare uppgiftersamt som
kan bli nödvändiga registrera i framtiden. Enatt grundläggande förut- jsättning för uppgift huvudöver skall fåatt behandlas docktageten är

lden behövs för de primära ändamålenatt med databasen, dvs. för be-
skattningsverksamheten. får lDet alltså i databasen inte förekomma upp-
gifter inte behövs i den verksamheten, endast tillsom utan är nyttasom lför kronofogdemyndighetema i derast.ex. exekutiva verksamhet se
avsnitt 6.2.2.

Uppräkningen uppgiftskategorier får behandlas i databasenav som
endastutgör för vad får behandlas. Regeringen, eller denen ram som

myndighet regeringen bestämmer Riksskatteverket, skall sedansom
meddela föreskrifternärmare vilka uppgifter det sig Det börrörom om.
nämligen enligt vår mening möjligt för enskilda det sättvara att som
gäller i dag för exempelvis skatteregistret ha möjlighet fåatt en mer
tydlig bild vilka uppgifter dem kan föremål för be-av om som vara
handling inom skatteförvaltningen. Nedan följer kort exemplifieringen
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vårkategorierna enligtuppräknadelagförslagetiuppgifter devilkaav
omfattar.uppfattning

för fysiskabasuppgifterandraidentitets- ochMed personeravses
särskild postadressellerhemadresssådant namn,personnummer,som

dvs.hemmaboende barncivilstånd ochuppgifter upp-samt m.m.,om
skallbeskattningsverksamhetenförbehövsenskildagifter attsomom

då sigkanför juridiska Detgäller röraMotsvarandefungera. personer.
firmateckna-styrelseledamöter,uppgifter organisationsnummer,omom

registrering för skatterMed uppgifteradressuppgiftersamt omm.m.re
förnågon registreraduppgifteravgifter bl.a. äreller att mer-omavses

skattskyldighet. Un-uppgiftergrundläggandeoch andravärdesskatt om
uppgifter taxerad inkomstavgifterför skatter ellerderlag är t.ex. om

året utbetal-undereller uppgifterförmögenhetbeskattningsbaroch om
avgifter uppgifterellerbestämmande skatterMedda löner. avses omav

för inkomstsocialavgifter, fastställd skattpreliminär ochinbetald skatt
överskjutandeuppgifter kvarskatt ellereller kapitaltjänst samt omav

sådantavgifter innefattarKontroll skatter ochskatt som upp-m.m. av
förfråg-pågående revision, anteckningargifter beslutad eller omom

fyra kate-skattskyldiga andra myndigheter m.fl. I dessaningar till eller
ingår samtliga de uppgifteruppgifter med andra ordgorier somav

få tillgångärendehantering tillskattemyndighetema behöver för vidatt
återbetal-debitering ellernödvändig information eller för beslutatt om

avgifter fattas. Som särskildning skatter och skall kunna enav m.m.
sådanafastighetstaxering, eftersomkategori fastställande upp-anges av

för beskattning.gifter inte alltid grundutgör
två kategorier uppgifter yrkande ochSom särskilda anges grun-av

i ärende beslut med angivande skälen för beslutet, betal-der ett samt av
åtgärderredovisning övriga i uppgifterning, och ärende. Härett avses

återfinnasi omfattning kommer i elektroniska handlingar istor attsom
ärendehanteringssystem. Avsikten inte handlingarna i dess helhetär att
regelmässigt registreras i informationsbaseradeskall den delen data-av
basen. den omfattningI det behövs bör emellertid uppgifter beslutom

återfinnasavseende kunna i databasen hand-utan attm.m. en person en
tillgångläggare behöver ha till den elektroniska akten i det aktuella

direktåtkomstärendet. Av betydelse bl.a. till de elektroniskaär att
vårthandlingarna enligt förslag tillåteninte för myndigheter utanförär

skatteförvaltningen. frånDet kan dock informationssynpunkt vik-vara
förtigt tjänsteman hos kronofogdemyndighet eller hos Tullverketen en

få utgångenomedelbart fram uppgift i ärende och samtidigtatt ettom
få bild vad förgrunden beslutet. uppgifterNärutgören av som om yr-
kanden, grunder och beslut förs in i databasen isätt änannatm.m.

fårelektroniska handlingar, de emellertid inte omfatta känsliga person-
uppgifter få tillgångNär det nödvändigt till beslut i dessär att ettm.m.
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helhet eller övriga handlingar i ärende, vårbör enligt mening hand-ett
lingama fram ärendehanteringssystemet.tas genom

För täcka uppgifter behandlas andra skäl beskatt-att änsom av
ning grund Sverige exempelvis förpliktigatEUatt ärgentemot attav
hantera viss information, fårbehandling ske uppgifterattanges av som
behövs för fullgörande åliggande följer internationellettav som av en
överenskommelse Sverige efter riksdagens godkännande har till-som
trätt.

Behandlingen vissa uppgifter i den informationsbaserade delenav
databasen bör regleras i lag. Det gäller känsliga personuppgifter ochav

uppgifter lagöverträdelser enligt 13 och 21 §§ personuppgifts-om m.m.
lagen se avsnitt 6.3.3 och 6.4.4. Enligt vad har erfarit har skatte-
myndighetema för beskattningsändamål behov behandlaattav upp-
gifter trossamfund och medlemskap i fackförening. I lagen bör detom
därför sådana fåruppgifter behandlas för beskattningsända-attanges
mål påäven i elektroniskasätt handlingar.änannat

l Direktåtkomst till databasen

Vårt förslag: Riksskatteverket, Tullverket, skattemyndighetema
och kronofogdemyndighetema fåskall ha direktåtkomst till beskatt-
ningsdatabasen. Regeringen skall få föreskriva får haävenatt annan
direktåtkomst till uppgifter i databasen.

Annan Riksskatteverketän och skattemyndigheter skall inte få ha
direktåtkomst till elektroniska handlingar. Regeringen skall få med-
dela föreskrifter ytterligare inskränkning i myndighets ellerom en

direktåtkomst.annans

Regeringen fåskall meddela föreskrifter enskild får ha di-attom en
rektåtkomst till uppgifter sig själv i databasen. Regeringen ellerom
den myndighet regeringen bestämmer skall meddela föreskriftersom

vilka uppgifter får omfattas sådan direktåtkomst.om som av

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fåskallsom
meddela föreskrifter allmän direktåtkomst till uppgifter i data-om
basen om

skyldighet redovisa eller betala skatteratt eller0 avgifter,
innehav skattsedel på preliminär skatt,0 av samt
beräkning skatteavdrag för betalning0 preliminär skatt.av av
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såDirektåtkomst fåruppgifter inte utformadtill dessa att upp-vara
vid in-automatiseradgifter flera kan behandlas vägpersonerom

hämtandet.

direktåtkomstvårredovisar principiella inställning tillavsnitt 6.7I
föreslårenlighet med de vi för därtill databaser. I attresonemang

fullständigskattemyndigheterna skall ha tillRiksskatteverket och rätt
tillgång elektroniskauppgifter i beskattningsdatabasen, inklusive detill

integritetsskäl inte tillgängliga för andrahandlingarna vilka börav vara
regeringen finner finns särskildmyndigheter. den händelse detFör att

åtkomsten uppgifter eller handlingar,anledning begränsa till vissaatt
föreslår så-föreskriftervi möjlighet för regeringen meddelaatten om

vårdan begränsning. Enligt uppfattning torde dock detta inte vara
nödvändigt i nuläget.

Direktåtkomst för myndigheter utanför skatteförvaltningen

Vår direktåtkomstallmänna inställning till för myndigheter intesom
tillhör den myndighetsorganisation för databas redo-som ansvarar en
visar i 6.7.4.avsnitt Möjligheterna för myndigheter utanför skatte-
förvaltningen del uppgifter i direktåt-skatteregistretatt ta av genom
komst i dag kraftigt begränsade. Det finns starka integritetsskäl förär
detta måste ocksåoch hänsyn till råderdet förabsolut sekretesstas att
uppgifter i beskattningsverksamhet. gårDet dock inte bortse frånatt

faktumdet datorteknikens framsteg under de decen-att stora senaste
nierna fåkommer allt genomslag i samarbetet mellanstörre ävenatt
myndigheter. Vi den tekniska utvecklingen dataområdetinomattanser
i möjliga mån skall få ståndutnyttjas för tillstörsta effektivatt en
ärendehantering inom offentlig verksamhet. flestaI de fall detta möj-är
ligt myndighet begär uppgifter skattemyndighet ochattgenom en av en
får dem tillsända efter prövning tjänsteman. Sådant tillhanda-av en
hållande uppgifter kan i dag skötas snabba effektivaochav genom
överföringar via telenätet. Tillgång till uppgifter via direktåtkomst till
beskattningsdatabasen bör enligt vår uppfattning inte användas annat

finnsdet starka skäl förän det.om
Kronofogdemyndighetema har i dag relativt omfattande tillgång till

uppgifter i skatteregistret direktåtkomst, vilket i lagförarbetenagenom
har motiverats med den kopplingen mellan beskattningsverksam-nära
het och indrivningsverksamhet se avsnitt 3.1.2. Vi ingen anled-ser
ning integritetsskäl inskränka den möjlighet kronofogde-att av som
myndigheterna i dag har snabbt och effektivt få tillgångatt sättett
till uppgifter behandlas inom skatteförvaltningen, föreslårutansom att
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kronofogdemyndigheter får direktåtkomstha till uppgifter i beskatt-
ningsdatabasen. Direktåtkomsten skall dock inte omfatta de elektronis-
ka handlingarna, eftersom dessa särskilt känsliga från integritetssyn-är
punkt avsnitt 6.7.4.se Det emellertid i vissa fall värdefullt ellerär
nödvändigt för kronofogdemyndighetema del skälen för be-att ta ettav
slut fattats skattemyndighet, frågai anstånd medt.ex.som av en en om
inbetalning skatt. vårEnligt mening kan det behovet tillgodosesav

direktåtkomst tilläven elektroniska handlingar. föreslårViutan att
uppgifter yrkande, grunder och beslut får behandlas i databasen påom

i elektroniskasätt handlingarän avsnitt Sådanase 8.1.3.annat upp-
gifter i princip ingen anledning begränsa direktåtkomsten till iattser

omfattning förstörre andra uppgifter iän databasen. Om det finns be-
hov hos kronofogdemyndighetema få del beslutshandlingarattav av
eller andra handlingar i ärende i fulltext, bör detta däremot inte skeett

direktåtkomst begäran hos aktuell skatte-utan görsattgenom genom en
myndighet.

Det kommer sannolikt förekomma uppgifter i beskattningsdata-att
basen vilka kronofogdemyndighetema inte någothar eller mycket litet
behov få del Enligt vår uppfattning böratt myndigheterna inte haav.
direktåtkomst till sådana uppgifter, eftersom direktåtkomst endast bör
förekomma det finns starka effektivitetsskälnär talar för det. Re-som
geringen bör därför ha möjlighet meddela föreskrifter begräns-att om
ningar åtkomstenutöver till elektroniska handlingar i kronofogde-- -
myndigheternas direktåtkomst.

Mellan Tullverket och skatteförvaltningen förekommer i många fall
samarbete, intenära minstett med anledning de skyldigheter vid ut-av

punktskattertag Sverige åtagithar sigav medlem-m.m. som genom
skapet i EU. Tullverket bör därför möjlighet till direktåtkomst tillges
beskattningsdatabasen, dock inte till de elektroniska handlingarna. Re-
geringen bör emellertid här haäven möjlighet begränsa åtkomstenatt
till endast uppgifteratt det bedöms betydelseavse storsom attvara av
Tullverket fårsnabbt tillgång till i olika situationer.

Utöver Tullverket och kronofogdemyndighetema kommer det san-
nolikt finnas flera myndigheteratt regelmässigt behöver tillgångsom
till olika uppgifter i beskattningsdatabasen. de flestaI fall torde dessa
behov kunna tillfredsställas effektivt utlämnandeettgenom av upp-
gifter medium för automatiserad behandling efter särskild prövning

skattemyndighetema. I vissa fall kan det efterav avvägning mellanen
effektivitets- och integritetsskäl dock finnas anledning medge vissaatt
myndigheter direktåtkomst till begränsad mängd uppgifter i data-en
basen. Regeringen bör därför ha möjlighet vid behov föreskrivaatt om
sådan direktåtkomst. Möjligheten föreskriva direktåtkomstatt börom
emellertid enligt vår uppfattning tillämpas mycket restriktivt. Hänsyn
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beskattningsverk-inomgällermåste absoluta sekretesstill dentas som
lämnatsbehandlas ofta haruppgiftertill desamheten att avsamt som

skattelagstiftningen. Dettaibestämmelserenligt tvingandeenskilda
intebeskattningsdatabasenvår uppgifter ibedömningenligtinnebär att

dockmyndigheterdirektåtkomst till andra sebör lärrmas änutgenom
sig självadirektåtkomst till uppgifterenskildasnedan samtomom

direktåtkomst uppgifter.till vissaallmän
kronofogdemyndigheter, Tull-direktåtkomst förpåpekasbörDet att

får förekom-myndigheter, endasteventuellt aktuellaverket och andra
Någon fri sökning i beskattnings-myndigheterna.i ärenden hos dema
ändamål handläggningefter uppgifter för andradatabasen än ettav

handlingar bör,Till elektroniskasjälvfallet inteärende kan accepteras.
någradirektåtkomst omständigheterinte undertidigare nämnt,som

tillåtas skatteförvaltningen.för myndigheter utanför

Direktåtkomst for enskilda till uppgifter sig självaom

våra frågaVi redovisar i avsnitt 6.7.5 överväganden i möjlighetenom
få direktåtkomstför enskilda till uppgifter i myndigheters da-att egna

föreslår verksamhetsområdenVi för samtliga omfattastabaser. de som
vårt fåuppdrag regeringen skall meddela föreskrifteratt attav om en-

får direktåkomstskilda ha till uppgifter sig själva i databas. Närom en
de tekniska lösningarna finns tillgängliga innebär det för beskattnings-
verksamhetens del den möjlighet finns i dag lämna självdek-att attsom
larationer och skattedeklarationer elektroniskt dokument kanettgenom

någonbli praktiskt användbar. Fysiska intehar större nyttapersoner av
möjligheten lämna sin deklaration elektroniskt dokument,att ettgenom
innan den skattskyldige nåvia Internet kan formulär uppgiftermedett

sig själv motsvarande de förtryckta förenklade själv-denärom som
deklaration fråni dag skickas brevförsändelse skattemyn-utsom som
dighetema. bådeNär det blir möjligt uppkommer fördelar förstora
skatteförvaltningen och de skattskyldiga.

Samma förfarande ocksåskulle kunna utnyttjas vid exempelvis an-
sökningar förslag till särskild beräkningsgrund eller hjälp vidom som
beräkning användningornrådeskatt. Ett inom beskattnings-annatav
verksamheten skulle enskilda möjlighet kommaatt attvara ge upp-
gifter sina direktåtkomstskattekonton. Med till sitt skattekontoom
skulle skattskyldig i samband avgivandemed självdeklarationen av en-

fåkelt kunna uppgifter behållningen fåkontot och därigenomom
information ytterligare inbetalning krävs eller han kan krävaom om
återbetalning överskjutande belopp.av
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Allmän direktåtkomst till vissa uppgifter allmänt intresseav

I beskattningsdatabasen kommer vårtenligt förslag behandlasatt ett
antal uppgifter sådan karaktär deras spridning bland allmänhetenattav

intresse.är För uppgifterstort det slag inte kanav av som anses vara
integritetskänsliga, finns det enligt vår mening anledning övervägaatt

allmän direktåtkomst för eftersöker uppgifterna,en viaenvar som t.ex.
Internet eller med hjälp telefontjänst. De uppgifter åtankehar iav är
information innehav skattsedel på preliminär skatt F- ellerom A-av
skatt, uppgifter skyldighet redovisa eller betala skatter ellerattom av-
gifter uppgifter till ledning för beräkningsamt skatteavdrag förav pre-
liminär skatt tillämplig skattetabell. De nämnda uppgifterna of-ärnu
fentliga och de inte känsliga frånär integritetssynpunkt, samtidigt som
det finns fördelar medstora varigenomett system enkeltettenvar

kan delsätt uppgifterna,ta underäven helger eller vid andraav tid-
punkter då det i dag inte möjligtär inhämta uppgifterna frånatt skatte-
myndigheterna.

Genom allmän tillgång till uppgifter skattsedelsinnehaven ochom
skyldighet redovisa eller betalaatt skatter eller avgifter, blir det enklare
för enskilda, såväl privatpersoner företag, få del viktig infor-attsom av
mation behövs vid köp olika tjänstersom marknaden. De nämndaav
uppgifterna är avgörande betydelse för bl.a. prissättningav tjänster,av
dvs. kostnaden för tjänst skall inkluderaom sociala avgifter eller in-en

Arbets- eller uppdragsgivarete. skall skatteavdrag,göra dvs. inne-som
hålla preliminär skatt, kan dessutom på enkelt få informationsättett

hur avdrag skallstora förom göras arbets- eller uppdragstagamasom
tillgång till de för de enskilda aktuellagenom skattetabellema.

Enligt vår uppfattning skulle förfarande detett beskrivna,som nu
utlämnande vissa offentligaom uppgifter allmänt intresse,av inteav

strida bestämmelsernamot överföring personuppgifter till tredjeom av
land i artiklarna 25 och 26 i dataskyddsdirektivet.

Eftersom de uppgifter det kan lämpligtattsom anser attvara
lämna direktåtkomstut till integenom integritetskänsliga,är börenvar
enligt vår uppfattning regeringen eller Riksskatteverket kunna fatta be-
slut sådant utlämnande. Vi föreslår därförom regeringen eller denatt
myndighet regeringen bestämmer skall fåsom meddela föreskrifter om
allmän direktåtkomst till uppgifter innehav skattsedel preli-om av
minär skatt, uppgifter skyldighet redovisa eller betalaom att skatter
eller avgifter uppgifter till ledningsamt för beräkning skatteavdragav
för preliminär skatt.

Det givetvisär viktigt det inte möjlighetatt för enskilda medges att
hjälp direktåkomst vid inhämtandetav uppgifter göra sammanställ-av
ningar omfattar flera sådanEnsom möjlighet skullepersoner. nämligen
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personregisteromfattandeför uppkomstenavsevärd riskinnebära aven
di-vilketkontroll. Oavsettoffentlig sättstå utanförheltskullesom

måstetonvalstelefonellerrektåtkomst Internetmedges t.ex. genom --
förfråg-upprepadeförhindrartekniskadärför finnasdet spärrar som

tillåtet medalltså endastskallflera Detningar ensta-varapersoner.om
utgångs-vårpåpekassammanhanget börinhämtanden. I dettaka att

beståskalllämnasinformationdenpunkt är ut enatt av svarsom
organisations- ellermedförfrågan, visskonkret t.ex. per-om ensom

skattetabellvilkenF-skattsedel ellerharangiven personsonnummer
identifieradviss medgäller för person.personnummerensom

uppgifter i databasenGallring8.1.5 av

beskattningsdatabasenVårt handlingar iUppgifter ochförslag:
år utgångenefter det kalen-enligt huvudregeln gallras sjuskall av

derår då beskattningsåret uppgifterna eller handlingarnatill vilket
hänföras gickkan ut.

utgångenår detrevision tio efterUppgifter skall gallras avom
kalenderår revisionen avslutades.under vilket

fastighetstaxering skall gall-Uppgifter och handlingar som avser
år utgången taxeringsår uppgifternatio efter det till vilketras av

eller handlingarna kan hänföras.
gåvoskatteärendenUppgifter och handlingar skall gall-som avser

år utgången år gåvodeklarationtolv efter det under vilket läm-ras av
gåvoanmälningsärendennades. Uppgifter och handlingar som avser

förfråganår utgången årskall gallras efter det under vilkettre av
eller anmaning komma in med deklaration gjordes.att

Uppgifter handlingar enligt lagen tobaksskatt, lagenoch som om
alkoholskatt lagen energi, behandlas förskatt attsamtom om

tillhandahålla skattskyldiga myndighet i Sverige elleroch behörig
land inom Europeiska unionen uppgifterett annat om personer som

godkända upplagshavare eller registreradeär är varumottagaresom
åreller uppgifter godkända skatteupplag, skall gallras sju efterom

utgången kalenderårdet vilket upplagshavaren ellerunderav varu-
avregistrerades.mottagaren

Regeringen fåeller den myndighet regeringen bestämmer skallsom
meddela föreskrifter uppgift handlingeller skall gallrasattom en
vid tidpunkt uppgiftereller bevaras och hand-samt atten annan om
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lingar undantas från gallring skall överlämnas tillsom arkivmyn-en
dighet.

I avsnitt 6.8 redovisar de allmänna överväganden ligger tillsom
grund för våra förslag till bestämmelser gallring uppgifter i da-om av
tabaser och de olika metoder kan lämpliga tillämpa i lag-som attvara
stiftningen. För skatteförvaltningens del har valt den metod som
innebär angivande huvudregel för gallring uppgifter, följdav en av av
några kompletterande bestämmelser i de fall huvudregeln inte kan till-
lämpas. Från dessa regler kan sedan i förordninggöras elleravsteg i
föreskrifter från Riksarkivet. Som konstaterar tidigare bör alltför de-
taljerade gallringsregler undvikas i lagstiftningen.

De föreslagna bestämmelserna har valts utgångspunktmed i att en
huvudregel bör tillämplig så många olika uppgiftervara i databasen

möjligt. En bestämmelse utgår frånsom beskattningsår möjligärsom
tillämpa på uppgifteratt mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, in-om

komsttaxering och punktskatter. För vissa uppgifter kan huvudregeln
olika skäl inte tillämpas och det krävsav därför kompletterande be-

stämmelser.

Huvudregeln

Enligt 19 § skatteregisterlagen skall sådana uppgifter i det centrala
skatteregistret hänför sig till viss beskattningsperiodsom gallras sju
efter utgången det kalenderår under Ävenvilket periodenav gick ut.
uppgifterna i de regionala registren skall huvudsakligen gallras sju år
efter beskattningsårets utgång. Från dessa regler har rad undantagen
gjorts för vissa uppgiftertyper se avsnitt 3.1.2. Enav de principerav

har legat till grund för gallringsbestämmelsemasom i skatteregister-
lagen detär i efterhand skallatt möjligt fastställa vilkaattvara omstän-
digheter varit avgörande för beslut.som Detta gäller iett särskilt hög

sågrad länge beslutet kan bli föremål för omprövning.
De principer låg till grund för dagens gallringsbestämmelsersom i

skatteregisterlagen fortfarandeäger giltighet. Något skäl vid bestäm-att
mandet huvudregel frångå dessa principerav en har inte före-ansett
ligga. Vi har därför valt i vårt förslag framföratt allt utgå från de be-
stämmelser omprövning gäller beskattningsornrådet.om Sådanasom
bestämmelser finns i lagen 1984:151 punktskatter och prisregle-om
ringsavgifter, taxeringslagen och skattebetalningslagen. Ett ompröv-
ningsbeslut till denär skattskyldiges fördelsom får enligt taxerings-
lagen meddelas före utgången det femte året efter taxeringsåret.av
Motsvarande tidsfrist gäller för beslut eftertaxering. Enligt lagenom
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vissa undantag,prisregleringsavgifter skall, medpunktskatter ochom
året utgångenefteromprövning sjättebegäran göras senast aven om

beskattningsåret gått Enligt skatte-kalenderår hardet under vilket ut.
får skattskyldiges fördelbetalningslagen omprövningsbeslut till den

utgången kalenderåråret efter det under vil-meddelas sjättesenast av
beskattningsåret gått preskriptionsbe-ket har Vi har beaktatävenut.

skattefordringarstämmelserna i lagen 1982:188 preskription avom
årEnligt preskription inträder femden lagen huvudregelnär attm.m.

utgången kalenderår dåefter fordran förföll till betalning. Vi fö-detav
reslår bakgrund uppgifter i beskattningsdataba-det angivnamot attav

år utgången kalenderår då beskatt-bör gallras sju efter detsenastsen av
ningsåret till vilka uppgifterna hänförs gick ut.

från sjuårsregeln.flera fall undantagI kommer behöva Detgörasatt
gäller uppgifter anståndbl.a. i ärenden omprövning eller över-samtom
klagande. gallringsfristemaDe skall gälla för olikanärmare som upp-
gifter vi faller Riksarkivet efter samråd mednärmast göraattanser
Riksskatteverket. vissa uppgifterFör vi dock det finns anled-attanser
ning särskilda gallringsbestämmelser i lag.att ange

Uppgifter revisionom

dagI gäller särskilda regler för gallring uppgifter Så-revision.av om
fårdana uppgifter årbevaras under utgångenhögst tio efter årdetav

under vilket revisionen avslutades. vårkan enligtDet mening fortfa-
finnasrande skäl bevara uppgifter revision under längre tid.att om en

Uppgifterna ofta grundval för ändring taxerings-utgör eller be-av
skattningsbeslut och behövs under eventuellaäven senare processer.
Uppgifterna kan ofta känsliga och gallringstiden bör därföranses
regleras i lag.

Fastighetstaxering

Huvudregeln kan inte tillämpas frågai uppgifter fastig-avseendeom
hetstaxering, eftersom förfarandet sådanmed taxering inte har sin ut-
gångspunkt i beskattningsår. Vi har i föreslåstället valt komplett-att en
erande bestämmelse innebär handlingar och uppgifterattsom som av-

fastighetstaxering skall gallras tio år efter taxeringsårets utgång.ser
tioårigaDen fristen har valt sådanmed beaktande frist idagattav en

föreskrivs i fastighetstaxeringsförordningen 1993:1199 beträffande
allmän fastighetstaxering, särskild fastighetstaxering respektive omräk-
ning fastighetstaxering. Bestämmelserna i fastighetstaxeringsförord-av
ningen föreskriver kortare gallringsfrist den följer Datain-änen som av
spektionens gallringsföreskrifter för de regionala fastighetstaxerings-
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registren. Enligt dessa skall uppgifter bevaras i årtolv efter taxerings-
årets utgång. Enligt vad vi har erfarit föreligger det inte något behov av

tolvårig generell bevarandetid. Vi väljer därför någotden kortareen
fristen.

Gåvoskatt

frågaI gåvoskatt skall, enligt Datainspektionens föreskrifter,om per-
sonuppgifter i deklarationsärenden gallras efter år.tolv Vidare finns
bestämmelser gallring i lagen 1941:416 arvsskatt gåvo-ochom om
skatt. Enligt den lagen skall avlämnade deklarationer förvaras hos be-
skattningsmyndigheten under tolv år från utgången årdet under vil-av
ken de har in. Myndigheten har möjlighetgetts besluta fem-att om en
tioårig gallringsfrist. Det reglernaär sammanläggning och uppskovom

anledningär till den tolvåriga respektive femtioårigasom gallrings-
fristen.

Vi har denna bakgrund valt förmot uppgifter gåvoskatteären-iatt
den föreslå generell gallringsbestämmelse innebären uppgifterattsom
och handlingar i dessa ärenden skall gallras årsskiftet tolv årsenast
efter det gåvodeklaration inlämnades.att Det erfordras frånavsteg som
denna generella gallringsfrist faller pånärmast Riksarkivetanser att

efter samrådgöra med Riksskatteverket.
gåvoanmälningsärendenI har Datainspektionen i sina tillstånd före-

skrivit personuppgifter skallatt gallras årsskiftet efter deklarationatt en
kom och i övriga fall årsskiftet år efter förfrågansenast ellertre an-
maning inkomma med deklaration.att För uppgifter hämtats insom
från fastighetstaxeringsregistren har Datainspektionen föreskrivit att
uppgifter förvärv inte gåvoskattepliktigaär skallom gallrassom ome-
delbart detta förhållandenär har konstaterats. Vi utgår från dessaatt
gallringsfrister verksamhetensmotsvarar generella behov bevaraattav
uppgifter och föreslår därför generell gallringsfrist i gåvoanmäl-en
ningsärenden med innebörd uppgifter och handlingar sådanaatt i ären-
den skall gallras år efter förfrågansenast tre eller anmaningatt in-att
komma med deklaration gjordes.

Uppgifter i SEED-registret

Som vi inämner avsnitt 3.1.5 i lagen tobaksskatt, lagenanges om om
alkoholskatt lagen skatt påsamt energi, beskattningsmyndighe-om att

Skattemyndighetenten i Gävle Särskilda skattekontoret i Ludvika- -med hjälp automatisk databehandling skall föraav register över perso-
har godkänts upplagshavarener ellersom registreradesom ärsom va-

Ändamåletrumottagare godkändaöver skatteupplag.samt med regist-
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Sverigeibehörig myndighettillhandahålla skattskyldiga ochär attret
sådansådant ochgodkännandeuppgifterEU-landeller ett annat om

ihar inordnatsUppgifterna enligt de lagarnaregistrering. etttre gemen-
of Excise SEED. Upp-for the Exchange Data,register Systemsamt

årsjulagstiftning gallrasSEED-registret skall enligt gällandegifterna i
kalenderår ellerutgången upplagshavarenefter det varumot-somav

frånanledning avvikaVi har inte funnitavregistrerades. atttagaren
denna gallringsfrist.

föreskrifter undantagSärskilda om

inte huvuduppgifter i beskattningsdatabasen bör gallrasVissa över
återfinnsi i taxeringsuppgifts-gäller bl.a. uppgifter dagDettaget. som

återfanns i skattelängder. bevara dessaregistret och tidigare Genom att
uppgifter tillgodoses statistikens och forskningens behov, samtidigt

idag sådanaden kontinuitet finns avseende uppgifter kan bi-som som
behållas. vår såledesEnligt uppfattning kan bestämmelser vissaattom
uppgifter i beskattningsdatabasen skall föreskrifterbevaras ersätta om
inrättande särskilda taxeringsuppgiftsregister. Vi dett.ex. attav anser

åliggabör regeringen eller, regeringen bestämmer Riksarkivetdet,om
meddela föreskrifter vilka uppgifter skall bevaras.att om som
Även i övrigt bör regeringen eller Riksarkivet ha möjlighet med-att

dela föreskrifter vissa frånuppgifter undantas gallring i be-attom som
skattningsdatabasen skall överlämnas till arkivmyndighet.en

8.2 Skatteförvaltningens folkbokförings-
verksamhet

8.2.1 särskild för folkbokföringsverk-En lag
samheten

Vårt förslag: Behandling personuppgifter i den del skatteför-av av
valtningens verksamhet folkbokföringsfrågor skall regleras irörsom

särskild lag.en

Som i avsnitt 8.1.1 starka skäl talar för be-nämner att attanser
handling personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverk-av
samhet skall regleras i särskild lag. För den brottsutredande verk-en
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samhet skattemyndigheterna bedriver finns bestämmelser i lagensom
1999:90 behandling personuppgifter vid skattemyndighetersom av
medverkan i brottsutredningar. frågorAnsvaret för val och folkom-om
röstningar delar skatteförvaltningen med länsstyrelserna och de kommu-
nala valnämndema. De delarna förvaltningens verksamhet bör därförav
inte regleras med folkbokföringsfrågor. Ett flertalgemensamt argument
kan föras fram beskattningsfrågoräven regleras medmot att gemensamt
folkbokföringsfrågoma. För det första tvåde verksamhetsgrenamaär or-
ganisatoriskt åtskilda så uppgifterna inte behandlassätt att av samma
personalkategorier. Dessutom sekretesskyddetär väsentligt försträngare
uppgifter inom beskattningsverksamheten inom folkbokföringen.än För
det andra frågorhar de hanteras respektive Verksamhetsgren intesom av
någon saklig anknytning till varandra. För det tredje är typerna av upp-
gifter behandlas så olika, inte kan någon lagteknisk vinstattsom se
med reglering. Vi väljer därför lösning innebären gemensam atten som
skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet regleras i särskild lagen

inte omfattar andra delar förvaltningens verksamhet.som av

Ändamålen8.2.2 med behandling i folkbokförings-
databasen

Vårt förslag: Uppgifter fåskall behandlas i databasen för tillhanda-
hållande information behövs inom skatteförvaltningen förav som

samordnad behandling identifieringsuppgifter för0 fysiskaav per-
och andra folkbokföringsuppgifter,soner av

handläggning folkbokföringsärenden,av
fullgörande underrättelseskyldighet enligt lag0 eller förordningav

för tillgodose samhälletssamt att behov folkbokföringsuppgif-av
i övrigt,ter

tillsyn, kontroll, uppföljning och planering0 verksamheten,av
samt
framställning statistik.0 av

Som framgår avsnitt 6.1 föreslår det för de verksamheterav att som
vi har utreda skall finnasatt särskild reglering för behandling i data-en
baser. För redogörelsenärmare vad med begreppeten da-av som avses
tabas och beskrivning behandlingnär personuppgifter skallav av om-
fattas de särskilda reglerna för databaser hänvisas tillav det avsnittet.

I lagen 1990: 1536 folkbokföringsregister, lagen 1995:743om
aviseringsregister och förordningen 1991:750om folkbokförings-om
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föreslårregleringändamålen med de registerregister varsanges
folkbokföringsdatabas sebestämmelsernaskall ersättas om engenom

föreslå några förändringaravsnitt Vi har inte för avsikt3.2. att avseen-
får i folkbokföringsverksam-ändamål behandlasför vilka uppgifterde

ändamålsbeskrivningenåtergivnalagförslagetiheten. Den motsvarar
gäller i dag.därför i sak vad som

principiellt skil-börredovisar i avsnitt 6.2.2Som att mananser
ändamåländamål. primäraMedmellan primära och sekundära avser

ändamål verksamhet bedrivsdirekt anpassade till denär som avsom
ändamål ändamålpersonuppgiftsansvariga myndigheter. Sekundära är

verksamhetsområdenhänföras det för vilket data-kan till andra änsom
emellertid ibasen primärt förs. För folkbokföringsverksamheten gäller

något förhållanden.detta avseende speciella samtliga de övrigaInom
vårtverksamheter omfattas uppdrag förs i dag personregistersom av

ändamåletmed det huvudsakliga stöd för myndigheterna iutgöraatt ett
ändamåletutövandet sina arbetsuppgifter. primära med registrenDetav

med andra ord myndigheternas verksamhet. Det primära ända-är egen
målet för dagens folkbokförings- och aviseringsregister kan däremot

bistå samhället i och inte bara dennärmast sägas att stort,vara egna
verksamheten, med uppgifter fysiska i Sverige.om personer

föreslårVi första ändamål med folkbokföringsdatabasenettsom
skatteförvaltningens skyldighet behandla uppgifter för samordningatt

identifieringsuppgifter för fysiska och andra folkbokförav personer
ingsuppgifter. ändamålDetta har sin direkta motsvarighet i lagen om
folkbokföringsregister och kärnan i verksamheten, nämligen attavser
föra kontinuerligt register med antal grundläggande uppgifterett ett om
Sveriges invånarealla och vissa andra ändamålEtt väsentligtpersoner.
med databasen handläggning folkbokföringsärenden.är även Medav
detta inte endast handläggning ärenden enligt folkbokfö-avser av
ringslagen 1991:481, på i dag samtliga desätt ären-utan samma som
den handläggs skattemyndigheterna i egenskap ansvarigasom av av
myndigheter för folkbokföringsverksamheten. Som exempel kan näm-

ärenden enligt namnlagen ändamålet1982:670. Det omfattar ävennas
behandling personuppgifter i de handläggningsregister i dagav som
förs med stöd förordningen folkbokföringsregister.av om

Som särskilt ändamål med folkbokföringsdatabasen föreslårett
skatteförvaltningens underrättelseskyldighet enligt lag eller förordning

förvaltningens skyldighet tillgodose samhällets behov folk-samt att av
bokföringsuppgifter i övrigt. Som kan det detnämner sägasovan vara
huvudsakliga ändamålet Vårmed databasen. avsikt ändamåldettaär att
skall omfatta vad i dag i lagen folkbokföringsregistersom anges om om
framställning personbevis och andra registerutdrag samt uttagav av
folklängder och andra samlingar uppgifter för förvaring hos statligaav
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Ävenarkivmyndigheter. de för aviseringsregistret i dag angivna ända-
målen aktualisering, komplettering och kontroll urvalsamt uttagav av

personuppgifter, faller in under ändamålet.detav
Slutligen ändamål med databasen tillsyn, kontroll,anges som upp-

följning och planering verksamheten framställning statistik.samtav av
Riksskatteverket och skattemyndighetema måste ha möjlighet att som

led i folkbokföringsverksamhetenett behandla personuppgifter med
syfte kartlägga verksamheten, dvs. följaatt verksamheten och pla-upp

åtgärderför skall vidtas i framtiden. måsteDet finnasnera ävensom
möjligheter behandla personuppgifter i folkbokföringsdatabasenatt för
statistiska ändamål, både officiellt reglerad statistik sådanoch statistik

inte författningsreglerad.ärsom

8.2.3 Uppgifter får behandlas i databasensom

Vårt förslag: I databasen skall, i den omfattning behövs försom
folkbokföringsverksamheten, få behandlas uppgifter om

personnummer,
samordningsnummer enligt folkbokföringslagen 1991:481,
nanm,
födelsetid,
födelsehemort,
födelseort,
adress,
folkbokföringsfastighet, lägenhetsbeteckning, folkbokföringsort
och folkbokföring under särskild rubrik,
medborgarskap,
civilstånd,
make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och denannan person som
registrerade har samband med inom folkbokföringen,
samband enligt föregående punkt grundatär adoption,som
inflyttning från utlandet,
avregistrering,
anmälan enligt 7 kap. 1 och 10 vallagen 1997:157, samt
gravsättning.0

I databasen skall få behandlas uppgifter den 30 juni 1991 enligtsom
särskilda bestämmelser antecknade sådani personaktvar som avses
i 16 § folkbokföringskungörelsen 1967:495.

I databasen skall få behandlas uppgifter tidpunkter förom nu
nämnda förhållanden. För uppgifter samord-om personnummer,
ningsnummer och avregistrering fåskall grunden för förhål-anges
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få desamordningsnummer skalluppgiftlandet. För även angesom
uppgiftför identifieringhandlingar har legat till grund samt omsom

råder identitet.det osäkerhetatt om personens

ochockså få uppgifter yrkandeskall behandlasdatabasenI om
förärende med angivande skäleni ärende, beslut igrunder ettett av

handläggningenbehövs förbeslutet andra uppgifter ettsamt avsom
regeringen bestämmerärende. Regeringen eller den myndighet som

fårsålundafå uppgifterskall meddela föreskrifter vilka somom
behandlas i databasen.

Känsliga personuppgifter uppgifteroch lagöverträdelserom m.m.
fåskall behandlas i databasen endast del elektronisksom en av en

handling. Undantag skall dock för uppgifter uttryckligengöras som
i lagen.anges

frånTill skillnad vad gäller inom framför beskattningsverk-alltsom
förändringstaktensamheten inom folkbokföringsverksamheten för-är

hållandevis låg frågai vilka uppgifter fysiska be-om om personer som
höver behandlas automatiserad i den informationsbaseradeväg
delen databasen. återfinnsDen uppräkning uppgifter i dag iav av som

folkbokföringsregisterlagen både sådessutom begränsad till sinärom
omfattning såoch central betydelse i folkbokföringsverksamheten,av

någonvi inte anledning indela uppgifterna i kategorier ochatt attser
överlåta till regeringen eller Riksskatteverket beslutanärmareatt om
vilka uppgifter får behandlas. Vi har i stället valt att,som samma

för folkbokföringsregister i dag,sätt uppgifterna direkt i lag,som ange
med endast förändringar innehålleti det materiella så detsmärre som
enligt beslut riksdagen kommer utformat den 1 januari 2000.attav vara
Uppgifter sjömansregistrering finns det enligt erfaritvad har inteom

någotlängre behov och har därför inte funnit anledning föraattav
den bestämmelsen frånöver dagens lagstiftning. Det kommer inte hel-

ler finnas anledning i framtiden behandla uppgifter medlem-att att om
skap i icke territoriell församling. Sådana uppgifter kommer därför inte

få behandlas enligt vårt förslag.att
Vi föreslår det i folkbokföringsdatabasen, förutom deatt ovan an-

givna uppgifterna, fåskall behandlas uppgifter yrkande och grunderom
i ärende, beslut i ärende med angivande skälen för beslutetett ett av

andra uppgifter behövs för handläggningen ärende. Härsamt ettsom av
uppgifter i återfinnasomfattning kommer i elektro-stor attavses som

niska handlingar i ärendehanteringssystem. Avsikten inte hand-är att
lingama i dess helhet regelmässigt skall registreras i den informations-
baserade delen databasen. I den omfattning det behövs bör emeller-av
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tid uppgifter återfinnasbeslut avseende kunna i da-om m.m. en person
tabasen handläggare tillgångbehöver ha till den elektroniskautan att en
akten i det aktuella sådanaärendet. När uppgifter behandlas annat

i elektroniska handlingar gäller dock begränsningar i frågasätt än om
vilka känsliga fårpersonuppgifter på-behandlas. Det börm.m. som

vårpekas avsikt uppgifter i dag registreras i särskildadetäratt att som
handläggningsregistret enligt förordningen folkbokföringsregisterom

fortsättningsvis fåskall behandlas, eftersom det uppgifteräven ärm.m.
behövs för handläggning ärenden. åliggaDet bör regeringensom av

eller Riksskatteverket meddela föreskrifter vilkanärmareatt om upp-
fårgifter behandlas den grunden de behövs för handlägg-attsom

ningen ärenden.av
genomgåendeEn princip för behandling personuppgifter i data-av

vårabaser enligt förslag känsligaär personuppgifter och uppgifteratt
lagöverträdelser enligt 13 och 21 §§ personuppgiftslagenom m.m. en-

dast fåskall behandlas i elektroniska handlingar i ärendehanteringssy-
avsnitt 6.3.3se och 6.4.4. Känsliga personuppgifterstem m.m. som

ändå fåskall behandlas i den informationsbaserade delen databasenav
bör regleras uttryckligt i lag. folkbokföringsdatabasensFör del saknas
anledning behandla sådanaandra uppgifter de ingår i denatt än som
från lagen folkbokföringsregister överflyttade uppräkningenom av
uppgifter får behandlas i databasen.som

8.2.4 Direktåtkomst till databasen

Vårt förslag: Riksskatteverket och skattemyndighetema fåskall ha
direktåtkomst till folkbokföringsdatabasen. Regeringen skall få med-
dela föreskrifter får ha direktåtkomst,även dock inteattom annan
till elektroniska handlingar.

Regeringen fåskall meddela föreskrifter inskränkningom av en
myndighets eller direktåtkomst till databasen.annans

Regeringen fåskall meddela föreskrifter enskild får ha di-attom en
rektåtkomst till uppgifter sig själv i databasen. Regeringen ellerom
den myndighet regeringen bestämmer skall meddela föreskriftersom

vilka uppgifter sålunda får omfattas direktåtkomst.om som av

I avsnitt 6.7 redovisar vår principiella inställning frågai di-om
rektåtkomst till databaser. I enlighet med de för där fö-resonemang
reslår vi Riksskatteverket och skattemyndighetemaatt skall ha tillrätt
fullständig tillgång till uppgifter i folkbokföringsdatabasen, inklusive
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inte till-elektroniska handlingarna vilka integritetsskäl börde varaav
regeringen finnergängliga för andra myndigheter. För den händelse att

åtkomsten till vissa uppgifterdet finns särskild anledning begränsaatt
föreslår fö-möjlighet för regeringen meddelaeller handlingar, atten

sådan vårreskrifter begränsning. Enligt uppfattning torde dockom
inte nödvändigtdetta i nuläget.vara

direktåtkomst utanförI dag förekommer för myndigheter skatte-
förvaltningen endast till vissa uppgifter i aviseringsregistret avsnittse

direktåtkomstVi folkbokfö-3.2.4. inga skäl begränsa den tillattser
föreslårringsuppgifter myndigheter har i dag. Vi därför attsom rege-

ringen skall ha möjlighet meddela föreskrifter Riks-andra änatt attom
skatteverket få direktåtkomstoch skattemyndigheterna skall till upp-
gifter i folkbokföringsdatabasen. Sådan åtkomst kan naturligtvis be-

till endast vissa uppgifter, exempelvis de uppgiftergränsas att avse som
åtkomligai dag för samtliga myndigheter i aviseringsregistret. Enligtär

vår uppfattning bör emellertid direktåt-de myndigheter i dag harsom
komst till fler uppgifter i aviseringsregistret för aktualisera, komp-att
lettera eller kontrollera uppgifter i sina register, fortsätt-ävenegna
ningsvis ha tillgångmotsvarande till uppgifter i folkbokföringsdata-
basen.

Vi redovisar i våraavsnitt 6.7.5 frågaöverväganden i möjlig-om
heten för fåenskilda direktåtkomst till uppgifter i myndig-att egna
heters databaser. föreslårVi för samtliga de verksamhetsområden som
omfattas vårt uppdrag regeringen skall meddela föreskrifterattav

enskild får direktåkomstha till uppgifter sig själv iattom en om en
databas. Regeringen kan i och för vårtsig enligt lagförslag haanses
denna möjlighet redan det redovisade bemyndigandet attgenom ovan
tillåta direktåtkomst till databasen för andra de myndigheterän som
uttryckligen i lagförslaget. Vi emellertid den särskildaattanges anser
direktåtkomst uppgifter bör markeras särskilt i lagen.som avser egna
Inom folkbokföringsverksamheten planeras elektroniska förfaranden

komplement till traditionella rutiner prop. 1997/98:l36som mer
f..59 Vad Internet skall kunnaär utnyttjas fört.ex. atts. attsom avses

flyttninganmäla eller namnanmälan för nyfött bam.göra Ett viktigtett
hjälpmedel för sådana anmälningsrutiner skall bli effektivtatt ett
alternativ enskilda samtidigt får tillgång tillär de uppgifter dematt om
själva finns hos myndigheten före ändringen.som

I likhet med föreslårvad för beskattningsdatabasen val- ochsamt
folkomröstningsdatabasen avsnitt 8.1.4se och 8.3.4 har för folk-
bokföringsdatabasen regeringen möjlighetövervägt föreskrivaatt attge

allmän direktåtkomst till vissa uppgifter. Vad särskilt har tittatom
finnsdet skäl tillåta såär önskar via Inter-attom att t.ex.envar som -

eller med hjälp automatisk telefontjänst del enskildsnet taav av en-
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eftersökerförutsättning denunderadressuppgifter,och att somnamn-
sådanEnenskildestillgång tilluppgifterna har den personnummer.

sjukvårdsinrättningarföretag,förmöjlighet skulle förenkla kommuner,
kommuninvånamas, anställ-dekontrolleraoch organisationer attm.m.,

adressuppgifter medochpatienternas eller medlemmarnasdas, narrm-
folk-i sin innebäraskulleledning deras Det attturav personnummer.

attlämnai dagtid och arbetebokföringsenhetema ägnassomsparar
frånavstår läggatelefon. Vi emellertiduppgifternade aktuella attper

betänklighetersådant grund det finnsfram förslag, främst attett av
adressuppgifterfrån enskildas ochintegritetssynpunkt mot att namn-

sådant förut-tillgängliga för allmänheten sätt, ävengörs ett om en
tillgångåtkomst tillför till uppgifterna den sökande harsättning är att

eftersöks.vilka informationenavseende depersonnumret personer om
vår sådantenligt uppfattning tveksamt förfarandeDet ävenär ettom

stå i med bestämmelserna överföringkan överensstämmelse omanses
personuppgifter i artikel 26 i dataskydds-till tredje land 25 ochav

direktivet.

8.2.5 Sökning i databasen

Vårt förslag: Uppgifter födelseort, familjesambandom som grun-
das adoption, inflyttning från inteutlandet gravsättning skallsamt
få användas sökbegrepp vid sökning i folkbokföringsdatabasen.som

Uppgift fåmedborgarskap skall användas sökbegreppom som
frågaendast i medborgarskap i Sverige, Fin-Danmark, Norge,om

land eller Island medborgarskap i inomland ellersamt ett utomom
Europeiska unionen unionsmedborgarskap eller icke unionsmed-
borgarskap.

Förutom de begränsningar vid sökning allmänt gäller för behand-som
ling uppgifter i elektroniska handlingar avsnitt 6.4.5 bör inte-seav av
gritetsskäl de i dag gällande begränsningarna i sökmöjligheter enligt
lagen folkbokföringsregister i princip tillämpas framtiden.i Viävenom
föreslår således sökbegrepp fåinte skall användas uppgifteratt som om
födelseort, familjesamband grundas adoption, inflyttning frånsom
utlandet gravsättning. Samtliga dessa uppgifter olikasamt är sätt
känsliga och det finns inte heller efter vad någothar erfarit direkt
behov använda uppgifterna sökbegrepp.attav som

förhållandeI till vad gäller i dag har valt endastgöraatt ettsom
förändringar. En ändring de uppgifter anmälan enligt val-par avser om

lagen får behandlas i databasen. Anmälningama gäller svenskasom
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medborgare inte folkbokförda i vårlandet och det finns enligtärsom
uppfattning inga faror från integritetssynpunkt tillåta uppgifternaatt

sökbegrepp. fårIdag uppgift födelsehemort inte användassom om som
sökbegrepp. En födelsehemort den i Sverige där modernär ortpersons

folkbokförd föddes. någraVi kan intenär integritets-var personen se
skäl för den uppgiften inte skall få användas sökbegrepp. Iatt som
fråga uppgifter medborgarskap har valt för folkbokfö-attom om
ringsdatabasen införa bestämmelse vad i dagmotsvararen som som
gäller för aviseringsregistret, nämligen fårsökning medbor-görasatt
garskap i de nordiska länderna. Dessutom skall det möjligt attvara

påsöka någonuppgift medborgare i landär i EU eller inte,ettom
däremot inte uppgifter medborgarskap i specifikt land medettom
undantag för de nordiska länderna.

8.2.6 Gallring uppgifter i databasenav

Vårt förslag: Arkivlagens bestämmelser gallring och bevarandeom
skall gälla för uppgifter och handlingar i folkbokföringsdatabasen.

I dag gallras uppgifter i folkbokföringsregister i enlighet med arkiv-
lagens bestämmelser, medan särskilda bestämmelser gäller för avise-
ringsregistret se avsnitt 3.2. Principen för gallring uppgifter i avi-av
seringsregistret uppgifter skallär gallras de inteatt aktuella.när är Det

med andraär ord endast aktuella uppgifter skall aviseras. Som visom
i avsnittnämner 4.4.5 föreslår regeringen skall ha möjlighetatt att

meddela föreskrifter hur databas skall indelad, dvs.om närmareen vara
vilka uppgifter i folkbokföringsdatabasent.ex. fåskallange använ-som

das för aviseringsändamål. sådanI förordning kan ävenen attanges en-
dast aktuella uppgifter får aviseras. Förordningen kan därmed deersätta
särskilda gallringsbestämmelser gäller i dag för aviseringsregistret.som
Vi således gallringsregler kan tillämpasattanser för samtligasamma
uppgifter i folkbokföringsdatabasen och föreslår därför, i likhet med
vad gäller för folkbokföringsregister i dag, ingasom särskilda gall-
ringsbestämmelser för uppgifter och handlingar i folkbokföringsdata-
basen. Det innebär arkivlagens bestämmelser skallatt tillämpas.
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och folkornröst-med val8.3 Verksamhet

ningar

folk-verksamhet med val och8.3.1 lag förEn

omröstningar

Vårt med valförslag: Behandling personuppgifter i verksamhetav
behand-och folkomröstningar skall regleras i lag, oavsetten om

lingen utförs inom skatteförvaltningen eller läns-myndigheter avav
styrelserna.

re-avsnitt 8.1.1 vårt förslagI redovisar vi de skäl ligger bakom attsom
glera skatteförvaltningens beskattningsverksamhet i särskild lag.en

påpekasDär regler behandling personuppgifter i verk-röratt som av
samhet med val och folkomröstningar inte bör bestäm-samordnas med
melser beskattnings- eller folkbokföringsverksamheten.som avser
Även skatteförvaltningen i viss del för medverksamhetom ansvarar

folkomröstningar,val och så vårmedför enligt mening den omständig-
heten delas med länsstyrelserna och de kommunala val-att ansvaret
nämndema frågordessa bör regleras dåEn möjlighet hadeatt separat.
varit reglera den behandling myndigheter inom skatteförvalt-att som
ningen för i lag och ha särskilt regelverk för övrig be-ettansvarar en
handling. Vi dock samtliga bestämmelser behand-attanser som avser
ling personuppgifter vid val folkomröstningaroch skall isamordnasav

lag.en
Enligt vår mening bör emellertid sålagen begränsas den endastatt

omfattar de statliga myndigheter arbetar med val och folkomröst-som
ningar. De kommunala valnämndema i intedag ansvariga för deär per-
sonregister förs för den verksamheten, dvs. röstlängdsregister ochsom
kandidatregister. Det kan i för frånoch sig finnas fördelar effektivi-

låtatetssynpunkt med valnämndema personuppgiftsansvarigaatt vara
jämte Riksskatteverket, skattemyndigheterna och länsstyrelserna. De

dåskulle på kunna behandla uppgifter valresultat i deneget ansvar om
för verksamheten databasen våravsnitt. Enligtse nästagemensamma
uppfattning bör emellertid för personuppgiftsbehandlingenansvaret
åligga endast de statliga myndigheter involverade i verksam-ärsom
heten. Det innebär inte de kommunala valnämndema i sin verk-att
samhet inte skall kunna dra de uppgifter behandlas denytta av som av
statliga myndigheterna, i form direktåtkomst till folk-val- ocht.ex. av
omröstningsdatabasen avsnittse 8.3.4.
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Ändamålen8.3.2 med behandling i folk-val- och

ornröstningsdatabasen

Vårt fåförslag: Uppgifter skall behandlas i för tillhanda-databasen
hållande information behövs hos Riksskatteverket, skatte-av som
myndighetema och länsstyrelserna för

framställning röstlängder och röstkort inför val ellerett0 av en
folkomröstning,
framställning valsedlar och sammanräkning valresultat,av av
tillsyn, kontroll, uppföljning och planering verksamheten,0 av
samt
framställning statistik.0 av

Uppgifter i databasen skall få behandlas för tillgodoseäven att sam-
hällets behov uppgifter i samband med val och folkomröstningarav

för framställning statistik.samt av

Som framgår avsnitt 6.1 föreslår det för de verksamheterattav som
har utreda skall finnas särskild reglering för behandlingatt i da-en

tabaser. För redogörelsenärmare vad med begreppeten av som avses
databas och beskrivning behandlingnär personuppgifter skallav av
omfattas de särskilda reglerna för databaser hänvisas till det avsnit-av
tet.

Avsikten med bestämmelserna val- och folkomröstningsdata-om
basen de skallär regleringen delsersätta röstlängdsregisteratt enligtav
lagen 1997:158 röstlängdsregister, dels kandidatregister försom som
med stöd tillstånd Datainspektionen Någrase avsnitt 3.3.av av ma-
teriella förändringar således inte avsedda.är Som redovisar i avsnitt
6.2.2 bör skilja mellan primära och ändamålsekundäraattanser man
för databas. Med primära ändamål ändamål direkten äravser som
anpassade till den verksamhet bedrivs personuppgiftsansvarigasom av
myndigheter, i detta fallet Riksskatteverket, skattemyndighetema och
länsstyrelserna. Sekundära ändamål ändamål kan hänförasär tillsom
andra verksamhetsområden det för vilket databasenän primärt förs.

tvåDe huvudsakliga primära ändamålen för val- och folkomröst-
ningsdatabasen framställningär röstlängder och röstkort inför valav ett
eller folkomröstning, vilket Riksskatteverketgörs och skattemyn-en av
dighetema, framställning valsedlar och sammanräkningsamt val-av av
resultat. sistnämndaDe åliggeruppgifterna Riksskatteverket och läns-

Ävenstyrelserna. de kommunala valnämndema i och för sigansvarar
för sammanräkning valresultat. Vi emellertid databasensav attanser

11 19-1588SkattTullExekutionNormer
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primära användningsområde bör begränsas till den verksamhet be-som
drivs de statliga myndigheterna. vårDäremot det enligt uppfatt-ärav
ning inget hindrar valnärrmdema får direktåtkomst till uppgifterattsom
i databasen och därmed kan dra den information finns därnytta av som
se avsnitt 8.3.4.

Som primära ändamål tillsyn, kontroll, uppföljningäven ochanges
planering verksamheten framställning statistik. Riksskatte-samtav av
verket, skattemyndighetema och länsstyrelserna måste ha möjlighet att

led i verksamheten behandla personuppgifter med syfte kart-ettsom att
lägga verksamheten, dvs. följa val folkomröstningaroch och plane-upp

åtgärderför skall vidtas i framtiden. måsteDet finnas möj-ävenra som
ligheter behandla personuppgifter för statistiska ändamål, bådeatt offi-
ciellt reglerad statistik sådanoch statistik internärsom av mer ange-
lägenhet eller i fall inte författningsreglerad.ärvartsom

Som sekundära ändamål behandling för tillgodoseattanges sam-
hällets behov uppgifter i samband med val och folkomröstningarav

framställning statistik. Det självklarhetsamt ändamålärav att etten
med val- folkornröstningsdatabasenoch måste offentliggöraattvara
och sprida bl.a. uppgifter kandidater i val via valsedlar resul-om samt

val eller folkomröstning.tatet Utöver behovetett uppgifter iav en av
samband med val och folkomröstningar kan det finnas behov av upp-
gifter för statistiska ändamål i andra sammanhang.

8.3.3 Uppgifter får behandlas i databasensom

Vårt förslag: För kan kommaen antas röst-person attsom vara
berättigad den dag val eller folkomröstning skall hållas,ettsom en
skall i databasen få behandlas uppgifter om personnummer, namn,
adress, folkbokföringsort, fastighetsbeteckning, valdistrikt och med-
borgarskap. För inte folkbokförd iär Sverige skall fåen person som
behandlas uppgift tidpunkt för utvandring och förom en person som
har invandrat till Sverige uppgift tidpunkt för invandringen.om

För kandidat iär val skall i databasen få behandlasen person ettsom
uppgifter adress, folkbokföringsort,om med-personnummer, namn,
borgarskap i land inom Europeiska unionenett identifierings-samt
uppgifter och partibeteckning finns eller kommer finnassom att
valsedlar där är upptagen.personen



verksamheter 323för olikabestämmelserSärskildaSOU 1999: 105

grunder ifå yrkande ochbehandlas uppgifterdatabasen skallI om
för beslutetskälenbeslut i ärende med angivandeärende,ett ett av

ärende.för handläggningenandra uppgifter behövs ettsamt avsom
skallregeringen bestämmerRegeringen eller den myndighet som

fårsålunda behandlas iföreskrifter vilka uppgiftermeddela somom
databasen.

lagöverträdelserKänsliga personuppgifter och uppgifter m.m.om
få elektroniskskall behandlas i databasen endast delsom en av en

ihandling. Undantag dock för uppgifter uttryckligengörs som anges
lagen.

I likhet med vad inom för-gäller folkbokföringsverksamheten ärsom
ändringstakten inom verksamheten med val och folkomröstningar för-
hållandevis låg det gäller vilka uppgifter fysiskanär om personer som
behöver behandlas automatiserad i inforrnationsbaseradedenväg
delen databasen. Vi har pådärför valt för vissa personkategorier,attav

för folkbokföringsdatabasen, föreslå uppgifternasätt attsamma som
direkt i lag.anges

fårVad registreras eller kan kommaär antassom om personer som
röstberättigade vid kommande val eller folkomröstning reglerasatt vara

i dag i lagen röstlängdsregister. föreslårDe uppgifter vi skallom som
få behandlas i val- och folkbokföringsdatabasen de gäl-motsvarar nu
lande bestämmelserna i relevanta delar avsnitt föreslårse 3.3.2. Vi att
behandling fåskall ske uppgifter adress,av om personnummer, namn,
folkbokföringsort, fastighetsbeteckning, valdistrikt och medborgarskap,
vilket innebär har valt i förslaget inte vissa uppgifteratt att ange som
inte kommer aktuella vid dåden tidpunkt föreslåslagen träda iatt vara
kraft. Det gäller uppgifter tillhörighet i svenska kyrkan eller iom en
icke-territoriell församling. Uppgifter folkbokföringsortom anser
bör inkludera uppgifter län och kommun.om

Kandidatregister förs i dag med tillstånd frånstöd Datainspek-av
tionen. tillståndetI vilka uppgifter fårregistren innehålla seanges som
avsnitt 3.3.3. Vi föreslår med undantag ingen materiell förändring iett
fråga vilka uppgifter fåskall behandlas. Undantaget gällerom som
uppgifter medborgarskap. fårI dag endast uppgifter svenskt el-om om
ler icke svenskt medborgarskap finnas i kandidatregister. Det emel-är
lertid väsentligt fårdet behandlas uppgifter i vilket land inomatt om
EU kandidat i val medborgare. Anledningenär det iett ärsom en att
fråga val till Europaparlamentet föreligger uppgiftsskyldighetom en
för medlemsländerna frågai vilka medborgare i andra medlems-om
länder kandiderar i val. Sverige skall alltså meddela EU-landsom ett

någon deras medborgare kandidat i det svenska valet tillär Eu-om av
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föreslårropaparlamentet. kandidat i valFör är etten person som
fådärför det i uppgifterdatabasen skall behandlasatt personnum-om

folkbokföringsort, inomadress, medborgarskap i landettmer, namn,
EU identifieringsuppgifter och partibeteckning finns ellersamt som
kommer finnas valsedlar där äratt upptagen.personen

Vi föreslår det i val- folkomröstningsdatabasen, förutom deochatt
angivna uppgifterna, fåskall behandlas uppgifter yrkande ochovan om

grunder i ärende, beslut i ärende med angivande skälen för be-ett ett av
slutet andra uppgifter behövs för handläggningen ären-samt ettsom av
de. Här uppgifter i omfattning återfinnaskommer istor attavses som
elektroniska handlingar i ärendehanteringssystem. Avsikten inteär att
handlingarna i dess helhet regelmässigt skall registreras i den infor-
mationsbaserade delen databasen. I den omfattning behövsdet börav
emellertid uppgifter beslut avseende åter-kunnaom m.m. en person
finnas i databasen handläggare tillgångbehöver ha till denutan att en
elektroniska akten i det aktuella sådanaärendet. När uppgifter behand-

pålas i elektroniska handlingarsätt gällerän dock begränsningarannat
frågai vilka känsliga personuppgifter får behandlas.om m.m. som

Vid genomförandet val eller folkomröstningar det admini-ärav av
strativa skäl viktigt det finns uppgifter tillgängliga deatt om personer

arbetar med genomförandet val, partiombud, korrek-som ett t.ex.av
turansvariga och valnämndemas ordförande och sekreterare m.fl. Dess-

behövs det uppgifter valdistrikt, vallokalerutom och deras öppet-om
tider, adress till Valnämnden Administrativa uppgifterm.m. om perso-
nal omfattas inte våra lagförslag, vid behandling så-m.m. utanav av
dana uppgifter skall personuppgiftslagens bestämmelser tillämpas. Det
hindrar emellertid inte uppgifter adress och telefon-att t.ex.om nanm,

behandlas i val- och folkomröstningsdatabasen tillsammansnummer
uppgiftermed de andra behövs för verksamheten se avsnitt 4.3.3som

och 6.3.4.
Huvudregeln för behandling personuppgifter i databaser enligtav

våra lagförslag känsligaär personuppgifter och uppgifteratt lag-om
överträdelser enligt 13 och 21 §§ personuppgiftslagen endastm.m.

fåskall behandlas i elektroniska handlingar i ärendehanteringssystem
se avsnitt 6.3.3 och 6.4.4. Känsliga personuppgifter ändåm.m. som
skall få behandlas i den informationsbaserade delen databasen börav
regleras uttryckligt i lag. För val och folkornröstningsdatabasens del
saknas anledning behandla sådanaandra uppgifteratt deän ut-som
tryckligen får föras i databasen de olika personkategoriema.om
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Direktåtkomst till databasen8.3.4

länsstyrelser-skattemyndighetema,Vårt Riksskatteverket,förslag:
direktåtkomst tillfåskall hakommunala valnämndemaoch dena

valnärnndernaskommunalafolkomröstningsdatabasen. Deval- och
Regeringen skallfår handlingar.direktåtkomst inte elektroniskaavse

direktåtkomst,får dockhafå föreskriftermeddela ävenattom annan
till elektroniska handlingar.inte

få föreskrifter inskränkningRegeringen skall meddela enom av
direktåtkomst databasen.myndighets eller tillannans

fårfå di-Regeringen skall meddela föreskrifter enskild haattom en
rektåtkomst Regeringen ellertill uppgifter sig själv i databasen.om

föreskriftermyndighet regeringen skall meddeladen bestämmersom
sålunda direktåtkomst.uppgifter fårvilka omfattasom som av

fåRegeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom
meddela föreskrifter direktåtkomstallmän till uppgifter i data-om

Direktåtkomsten fårbasen finns valsedlar. inte utfor-som vara
såmad uppgifter flera automatise-kan behandlasatt om personer

rad vid inhämtandet.väg

avsnitt 6.7 vår direktåtkomstI redovisar principiella inställning till
till databaser. föreslårI enlighet med de för där attresonemang
Riksskatteverket, skattemyndighetema och länsstyrelserna skall ha lag-
lig till fullständig tillgång till uppgifter i val- folkomröstnings-ochrätt
databasen, inklusive de elektroniska handlingarna. För den händelse re-
geringen finner finnsdet särskild anledning åtkomstenbegränsaatt att
till vissa uppgifter föreslåreller handlingar, möjlighet fören rege-
ringen meddela föreskrifter sådan begränsning.att om

kommunalaDe valnämndema tillsammans Riksskatteverketmedär
och länsstyrelserna ansvariga för genomförandet val ochettav sam-
manräkning valresultat. Vi emellertid de inte skallattav anser vara per-
sonuppgiftsansvariga, låtahar valt de statliga myndigheternasutan att
behov ändamålen med databasen. finnsDet emellertid värde istyra ett

valnämndema fåkan tillgång till uppgifter i val- och folkom-att
röstningsdatabasen. Det skulle bl.a. möjliggöra röstkort kan lämnasatt

hos kommunkontoren ipersonalen vallokalerna lättare kanut samt att
komma den information behövs för valdeltagare skall kunnaattsom
hänvisas till vallokal. Vi föreslår därförrätt de kommunala val-att
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få direktåtkomst inte till de el-skall ha till databasen, docknämnderna
ektroniska handlingarna.

föreskriftermöjlighet meddelaRegeringen bör dessutom ha att om
få direktåtkomst uppgiftermyndigheter och enskilda skall tillandraatt

Sådan åtkomsti databasen. kan naturligtvis begränsas till endastatt av-
vissa uppgifter, exempelvis uppgifter kandidater.valsedlar ochse om

våra frågaVi redovisar i avsnitt 6.7.5 i möjlighe-överväganden om
få direktåtkomstför enskilda till uppgifter i myndighetersten att egna

föreslårdatabaser. Vi för verksamhetsområden omfat-samtliga de som
vårt fåuppdrag regeringen skall meddela föreskriftertas att attav om

enskild får direktåkomstha till uppgifter sig själv i databas.en om en
vårtRegeringen kan i och för sig enligt lagförslag ha denna möj-anses

lighet tillåtaredan det redovisade bemyndigandet di-attgenom ovan
rektåtkomst för andra de myndigheter för valverk-än som ansvarar
samheten. Vi emellertid direktåtkomstden särskildaattanser som avser

uppgifter bör markeras särskilt i lagen. Enligt vad vi har erfaritegna
finns i dag i och för sig inga planer införa sådan möjlighet iatt en
verksamheten med val och folkornröstningar. vårEnligt mening finns
det detta anledning regeringen möjlighet blirdet ak-trots näratt attge

tillåtatuellt enskilda via nåInternet information sig självaatt om som
kan värde i samband med val eller folkomröstning skallattvara av ge-
nomföras. kanDet sig uppgifter till vilket valdistriktröra t.ex.om om

hör och i vilken vallokal han eller hon skall rösta.en person
I val- och folkomröstningsdatabasen vårtkommer enligt förslag att

behandlas vissa sådanuppgifter karaktär deras spridning blandattav
allmänheten intresse.är Det gäller de uppgifter kandidater istortav om

återfinnsval valsedlar, vanligtvis parti, hemort och yrke.som namn,
För de uppgifterna finns det vårenligt mening anledning via Internetatt
tillåta direktåtkomst för eftersöker uppgifterna, exempelvisenvar som

valsedlar återges bilder webbplats.att Det skullegenom som en
underlätta såvälför valdeltagare massmedierna få informationattsom

värde i sambandär med val. Uppgifterna vårenligtärsom av upp-
fattning inte integritetskänsliga. Enligt vår mening skulle förfarandeett

det beskrivna, utlämnande till vissa offentligasom nu om envar av upp-
gifter allmänt intresse, inte heller strida bestämmelsernamotav om
överföring personuppgifter till tredje land i artiklarna 25 och 26 iav
dataskyddsdirektivet.

Regeringen eller Riksskatteverket såledesbör kunna fatta beslut om
utlämnande uppgifter finns valsedlar. På försättav som samma som
direktåtkomst för enskilda till uppgifter, bör denna form allmänegna av
direktåtkomst regleras särskilt i lagen. Vi föreslår således regering-att

eller den myndighet regeringen bestämmer fåskall meddela fö-en som
reskrifter allmän direktåtkomst till uppgifter finns valsedlar.om som
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förvår inte möjlighetuppfattning viktigt detDet enligtär att en-ges
påuppgifterdirektåkomst vid inhämtandetskilda hjälpmedatt avav

omfattarsammanställningar i registerformautomatiserad väg göra som
därför finnaskandidater till val. Det börsamtliga eller antal ettett stort

sådantförhindrar förfarande.tekniska spärrar ettsom

i8.3.5 Sökning databasen

Vårt fårUppgift sök-förslag: medborgarskap användasom som
frågai Europeiskabegrepp endast medborgarskap i land inomettom

unionen eller i Island eller Norge.

får sådanaEnligt lagen röstlängdsregister vid sökning i registerom
användas endast uppgift och tillhörighet tillom namn personnummer,

kyrkan,svenska medlemskap i icke-territoriell församling, medborgar-
skap i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge medborgar-samt
skap i land inom eller Europeiska unionen unionsmedbor-ett utom

vårgarskap eller icke unionsmedborgarskap. Enligt uppfattning detär
i fördatabasen val- och folkomröstningar endast uppgifter medbor-om
garskap integritetskänsligakan och för vilka det finns anled-som vara
ning ha begränsningar i sökmöjlighetema. I valverksamheten äratt
dock uppgifter medborgarskap i de nordiska länderna i ländersamtom

medlemmar i EU se avsnitt 8.3.3 intresse.är Destortsom av upp-
gifterna bör därför möjliga använda sökbegrepp i data-attvara som
basen.

Förutom de begränsningar vid sökning allmänt gäller för be-som
handling uppgifter i elektroniska handlingar avsnitt 6.4.5 börseav

således vårdet enligt uppfattning inte möjligt användaattvara upp-
gifter medborgarskap vid sökning i databasen, med undantag förom
medborgarskap i land inom EU eller i Island eller Norge.ett

8.3.6 Gallring uppgifter i databasenav

Vårt förslag: Uppgifter kan kommaantas attom en person som
röstberättigad den dag val eller folkomröstning skallettvara som en

hållas skall gallras månad efter det val eller den folkomröst-atten
ning för vilket eller vilken uppgifterna behandlas i databasen har
vunnit laga kraft. Om flera hållsval samtidigt skall uppgifterna dock

månadgallras efter samtliga val har vunnit laga kraft.atten
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Uppgifter kandidat i val skallär gallras videttom en person som
utgången den mandatperiod för vilken uppgifterna behandlas iav
databasen.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fåskallsom
meddela föreskrifter uppgift eller handling skall gallrasattom en
vid tidpunkt eller bevaras uppgifter ochen annan samt attom
handlingar undantas från gallring skall överlämnas till arkiv-som en
myndighet.

I val- och folkbokföringsdatabasen kommer behandlas uppgifteratt om
röstberättigade,är dvs. i Sveriges helapersoner som stort sett vuxna

befolkning och dessutom svenska medborgare bosatta utomlands. Be-
hovet uppgifter för fastställande i huvudsakrösträtt begränsatärav av
till själva valet eller folkomröstningen. Någon anledning behandlaatt
uppgifter i perioder mellan valen finns således normalt inte. Som hu-
vudregel bör enligt vår uppfattning uppgifterna därför, sättsamma

i dag, gallras det val ellernär den folkomröstning försom vilka de be-
handlats genomfört.är Det torde i normalfallet tillräckligt attvara upp-
gifterna bevaras i månad efter det eller de val eller folkomröst-atten
ningar uppgifterna har vunnit laga kraft. När flera hållssom valavser
samtidigt, vilket sker vid de allmänna valen till riksdag, landsting och
kommuner, bör dock administrativa skäl samtliga uppgifter bevarasav
till dess alla val har vunnit laga kraft.

För uppgifter kandidater i val förhållandetär annorlunda.om Där
kan förändringar komma ske under hela mandatperioden.att Därför är
det vårenligt mening lämpligt uppgifterna bevarasatt under hela den
mandatperiod för vilken de kandiderar vid det aktuella valet. Därefter,
dvs. vanligtvis i samband med nästkommande val, kan uppgifterna gall-

databasen.ras ur
För bägge personkategoriema bör det enligt vår mening möjligtvara

för regeringen eller Riksarkivet meddela föreskrifteratt attom en upp-
gift skall bevaras eller gallras vid tidpunkt denän ien annan som anges
lagen. Som exempel kan uppgifternämnas unionsmedborgareom som
haft vidrösträtt det valet till Europaparlamentet.senaste Sådana upp-
gifter måste nämligen tillgängliga röstlängdernär skallvara upprättas
inför följande parlamentsval. I detta och andra fall får alltså undantag
föreskrivas. Slutligen bör regeringen eller Riksarkivet ha möjlighet att
meddela föreskrifter uppgifter och handlingaratt undantas frånom som
gallring skall överlämnas till arkivmyndighet.en
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8.4 Exekutionsväsendets verksamhet

8.4.1 En lag för exekutionsväsendet

personuppgifterVårt förslag: Behandling och andra uppgifter iav
exekutionsväsendets samtliga verksamheter skall regleras i lag.en

Inom exekutionsväsendets område faller flertal verksamheterett av
skilda slag se avsnitt 3.4.1. Det verksamhet medär utsökning och
indrivning, skuldsanering, betalningsföreläggande och handräckning

tillsyn i konkurs. Dessutom det vissa mindre arbetsuppgiftersamt är
särskilt åligger kronofogdemyndighetema.som

Vi har föreslåsövervägt för olikasätt verksam-att samma som
heter inom skatteförvaltningen reglera exekutionsväsendets olika verk-
samheter i lagar. Till del har dock vissaseparata verksamhe-stor av

anknytning till varandra. Personerterna förekommer i exempelvissom
ärende skuldsanering mångai fall föremålett är för utsök-ävenom

Ävennings- eller indrivningsåtgärder. svarande iär ettpersoner som
mål betalningsföreläggande blir föremålofta för utsökningsåtgär-om
der. Dessa omständigheter talar för ha regleringatt en gemensam av
verksamheterna. För reglering talar frågadet iävenen attgemensam

allmänna bestämmelser behandling uppgifter bestäm-om om samtav
melser enskildas rättigheter inte finns anledning någon åt-om göraatt
skillnad mellan de olika verksamheterna. Vi därför denär uppfatt-av
ningen det finns fler fördelar nackdelaratt än med lag-en gemensam
stiftning. Efter ha intagit den ståndpunkten bestämmelseratt be-att om
handling personuppgifter och andra uppgifter i exekutionsväsendetsav
verksamheter med utsökning och indrivning, skuldsanering be-samt
talningsföreläggande och handräckning skall samlas i lag, har inteen
funnit några bärande skäl för bryta verksamheten med tillsynatt iut
konkurs från den lagstiftningen. Vi föreslår därför allgemensamma att
behandling personuppgifter och andra uppgifter i exekutionsväsen-av
dets verksamheter regleras i lag.en

För den särskilda behandlingen i databaser finns emellertid anled-
ning i vissa delar reglera de olikaatt verksamhetsområdena för sig. I
fråga ändamålen med och vilka uppgifter får behandlas i da-om som en
tabas skillnaderna iär vissa avseenden så lagstiftningenstora att annars
hade blivit svåröverskådlig. frågaI bestämmelser elektroniskaom om
handlingar, utlämnande uppgifter till enskilda medium förav auto-
matiserad behandling och direktåtkomst, saknas det däremot vårenligt
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föreslåsSådana bestämmelserreglering.mening anledning ha olikaatt
för olika databaserna.därför devara gemensamma

åligger kronofogdemyn-fråga arbetsuppgifterde mindreI somom
uppgifterna intebehandlingdighetema den uppfattningenär att avav

ändamålen inrättade data-för särskilti eller flerabehöver regleras en
upptagningarbetsuppgifterbaser. De väx-är protester avavses avsom

avhandlingar lösöreköp, beslutcheckar, registreringlar och näromavi
kvittningsrätt arbetstagare,arbetsgivare skall utnyttja sin mot processer

l lönegarantimål, underrättel-kallelse okända borgenäreri vissa samt
målsägande brottmål avsnitt Idag behand-till i i 3.4.1.se närmareserl områdenpersonuppgifter i kronofogdemyndigheter-las avseende dessa

l diarier. förs andra ord inga särskildaallmänna Det med person-nas

i i vilka uppgifterna behandlas. Enligt vad har erfaritregister är nämn-
föreslårförhållandevisda arbetsuppgifter begränsad omfattning. Viavj därför behandling personuppgifter för nämnda syften medatt av un--

lönegarantimåldantag i vissa omfattasskall bestäm-av processer av-
melsema behandling i utsöknings- indrivningsdatabasenoch sei om
avsnitt 8.4.2. behandlingDen personuppgifter behöver utförasi av som

i kronofogdemyndighetema för italan enligt löne-när statens processer
garantilagen åligger Så-1992:497, tillsynsmyndighetema i konkurs.E

f vårdan behandling bör därför enligt uppfattning regleras gemensamt
med behandling ärenden i konkurstillsynsdatabasen ise närmareav
avsnitt 8.4. l 1.

i börDet Riksskatteverket i dag enligt förordningennämnas att
1994:1283 lönegarantiregister med hjälp automatisk databe-om av

fårhandling föra register vissa uppgifter statlig lönegarantiöverett om
vid konkurs. Uppgifterna i fårregistret användas förendast framställ-
ning statistik. Frågor den administrativa hanteringen lönega-av om av
rantiersättning har nyligen Statskontoret och resultatet haröversetts av
publicerats i En samlad administration lönegarantinrapporten av

i l999:20. Statskontoret föreslår i bl.a. Riksskatteverketrapporten att
skall för lönegarantin, vilket innefattar uppbygg-ett systemansvarges
nad centralt lT-stöd för uppföljning, utvärdering, systemtill-ett nyttav

och Statskontoret konstaterar det centrala löne-även attsyn prognoser.
garantiregistret i sin nuvarande utformning funktionsaknar for-ochj
mellt bör kunna avvecklas för åtkomstdatabas medersättasatt av en ny
för kronofogdemyndigheter och konkursförvaltare. Vi vårhar för del
inga invändningar de synpunkter Statskontoret lägger fram imot som

Med anledning den utformningenrapporten. närmareattav av en even-
tuell administrativ ordning avseende lönegarantin inte känd i dag,ärny

det inte möjligt för inom vårtär för uppdrag lämnaattoss ramen nu
förslag reglering personuppgiftsbehandling inom kommandeettav
system.



SOU 1999:105 Särskilda bestämmelser för olika verksamheter 331

Ändamålen8.4.2 med behandling i utsöknings- och

indrivningsdatabasen

Vårt fåförslag: Uppgifter skall behandlas i databasen för tillhanda-
hållande information behövs exekutionsväsendet förinomav som

verkställighet åtgärdeller åliggersärskilt kronofogde-o annan som
myndigheterna enligt utsökningsbalken eller författning,annan
indrivning statliga fordringarav m.m.,

återbetalningavräkning vid skatter och avgifter,av
kvittning vid utbetalning bidrag,av
övervakning näringsförbud,av
tillsyn, kontroll, uppföljning och planering verksamheten,av
samt
framställning statistik.0 av

Uppgifter fåskall behandlas i databasen för tillhandahållandeäven
information behövs författningsregleradi verksamhetav som utan-

för exekutionsväsendet för
avräkning vid återbetalning skatter och avgifter,0 av
kvittning vid utbetalning bidrag,0 av
planering, samordning och uppföljning revisions- och0 av annan
kontrollverksamhet vid beskattning och tulltaxering,
utredningar vid bestämmande och betalning skatter, tullar och0 av
socialavgifter,
tillsyn lämplighets-, tillstånds- och liknandesamt0 pröv-annan
ning, samt
framställning statistik.0 av

Som framgår avsnitt 6.1 föreslår det för de verksamheterattav som
har utreda skall finnas särskild regleringatt för behandling i data-en

baser. För redogörelsenärmare vad med begreppet da-en av som avses
tabas och beskrivning behandlingnär personuppgifter skallav av om-
fattas de särskilda reglerna för databaser hänvisas till det avsnittet.av

Vår avsikt den behandlingär personuppgifteratt skall görasav som
inom för regleringen utsöknings- och indrivningsdatabasen iramen av

delar skall den behandlingstora sker i dagmotsvara med stöd isom av
huvudsak utsökningsregisterlagen 1968:617. Som vi redovisar i av-
snitt 6.2.2 bör skilja mellan primäraatt och sekundäraanser man
ändamål. Med primära ändamål ändamål direktäravser som an-
passade till den verksamhet bedrivs personuppgiftsansvarigasom av
myndigheter, dvs. Riksskatteverket och kronofogdemyndighetema. Se-



332 Särskilda bestämmelser för olika verksamheter SOU 1999: 105

kundära ändamål ändamål kan hänförasär till andra verksamhets-som
områden det för vilket databasenän primärt förs.

Ett grundläggande ändamålprimärt med utsöknings- och indriv-
ningsdatabasen skall verkställighet enligt utsökningsbalken ellervara

författning indrivning statliga fordringar ända-Desamtannan av m.m.
målen skall täcka in målhanteringall kronofogdemyndighetemasom

för inom det området.exekutiva åtgärdMed verk-änansvarar annan
ställighet särskilt åligger kronofogdemyndighetema enligt utsök-som
ningsbalken eller författning, myndigheternas åliggandeannan avser

växlar och checkar, registreraatt uppta avhandlingarprotester attav
lösöreköp, lämna besked arbetsgivare skallnär utnyttja sin kvitt-attom

ningsrätt arbetstagare, genomföra kallelse okända borgenärermot att
målsägandeunderrätta i brottmål se avsnittsamt att 8.4.1. Begreppet

åtgärd kan med andra ord omfatta desägas uppgifter åliggerannan som
kronofogdemyndighetema och för vilka det inte finns särskild reglering

behandling personuppgifter i utsöknings- och indrivningsdata-om av
basen eller någoni de övriga databaser exekutionsväsendetav som en-
ligt våra förslag skall förfoga över.

I samband med föremål föratt är exekutiva åtgärderpersoner som
fåskall skatter eller avgifter återbetalda eller olika former statligaav

bidrag utbetalda, skall avräkning eller kvittning Kronofogde-göras.
myndigheternas arbete med avräkning och kvittning skall pri-utgöra ett

ändamål förmärt vilket fåruppgifter behandlas i databasen. En ytter-
ligare uppgift åligger kronofogdemyndighetema övervakningsom är av
näringsförbud. Slutligen primära ändamål tillsyn, kontroll,anges som
uppföljning och planering verksamheten framställningsamtav sta-av
tistik. Riksskatteverket och kronofogdemyndighetema måste ha möjlig-
het led i verksamhetenatt behandlaett personuppgiftersom med syfte

kartlägga den, dvs. följaatt verksamheten och planera för åtgärderupp
skall vidtas i framtiden. måsteDet finnassom även möjligheter in-att

exekutionsväsendet behandla personuppgifter förom statistiska ända-
mål, både officiellt reglerad statistik och sådan statistik ärsom av mer
intern angelägenhet eller i fall inte författningsreglerad.vart ärsom

Även myndigheter utanför exekutionsväsendet behöver tillgång till
uppgifter föremål förär exekutiva åtgärder förom personer som att
kunna genomföra avräkning och kvittning vid utbetalningar olikaav
slag. Som exempel kan avräkningnämnas skattemyndigheter görsom
vid återbetalning med för högt belopp inbetald preliminärskattav samt
kvittning kan Jordbruksverketgöras i samband med olikasom bi-av att
drag skall betalas Avräkning återbetalningvidut. skatter ochav av-
gifter kvittning vid utbetalningsamt bidrag, därför sekun-av anges som
dära ändamål med behandling i databasen. Inom skatteförvaltningen
och hos Tullverket finns behov tillgång tillett uppgifter exeku-av om
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skatt ochåtgärder ordinarie verksamheten medtiva för den uttag av
samordningändamål planering,tull. sekundära därförSom ävenanges

kontrollverksarnhet vid be-uppföljning revisions- ochoch annanav
vid bestämmande ochskattning och tulltaxering utredningarsamt upp-

tullar och socialavgifter.börd skatter,av
föremålinformationfinns behovDet ärattett stort en personav om

exekutiva åtgärder vid flertal prövnings- och tillsynsförfaranden.för ett
indrivningsdataba-Vissa uppgifter skall finnas i utsöknings- ochsom

myndig-kommer därför med sannolikhet användas olikastor attsen av
i till-heter deras verksamhet. Som exempel kan kommunernasnämnas

ståndsgivning frågai utskänkning alkohol och länsstyrelsernasom av
tillsyn Uppgifter kommer vidbehövasöver ävenrestauranger attm.m.

trafiktillstånd ändamåltillsyn innehavare särskiltSomöver ettav m.m.
tillstånds-för databasen bör därför tillsyn, lämplighets-, ochanges an-

fåliknande prövning. Vidare bör myndigheter och eventuellt andranan
tillgång någontill uppgifter i form för producera statistik. Fram-att
ställning ändamålstatistik bör därför med databasen.ettav anges som

Uppgifter behandlas i den exekutiva verksamheten lämnas isom
omfattning till banker privaträttsligaoch andra subjekt be-stor ut som

driver kreditupplysningsverksamhet. Vad gäller för behandlingsom av
uppgifter i det avseendet redogör vi för i avsnitt 9.4 och 12.8.

får8.4.3 Uppgifter behandlas i utsöknings-som
och indrivningsdatabasen

Vårt förslag: databasenI skall, i den utsträckning det behövs för
verksamheten med utsökning och fåindrivning, behandlas uppgifter
om

fysisk identitet, bosättning, familjeförhållanden och0 en persons
andra liknande basuppgifter,

juridisk identitet, och andra liknande basupp-säte0 en persons
gifter,

enskilds ekonomiska förhållanden,en
egendom berörs mål,i ettsom
yrkande och målgrunder i eller ärende,ett
utslag i mål betalningsföreläggande, samtom
beslut med angivande skälen för beslutet, betalning, redo-av
visning åtgärderoch övriga i mål eller ärende.ett

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom
meddela föreskrifternärmare vilka uppgifter får behandlas iom som
databasen.
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Känsliga personuppgifter och uppgifter lagöverträdelserom m.m.
fåskall behandlas i databasen endast del elektronisksom en av en

handling. Uppgift kronofogdemyndighet gjort anmälanattom en om
misstanke brott uppgifterna grund för begäranutgörsamt,om om en

verkställighet, uppgifter lagöverträdelser innefattar brottom om som
eller domar i brottmål, får dock behandlas i fall.andraäven

Vi redovisar i avsnitt vår6.3.2 inställning till detaljreglering vadav
får behandlas i databas. För undvika ändringar i lagenatt närsom en

uppgifter behöver registreras för lagen inte svår-skall blinya samt att
genomtränglig, endast vilka kategorier uppgifter får be-anges av som
handlas i databasen. Dessa uppgiftskategorier fårvad be-avser som
handlas i den informationsbaserade delen databasen, dvs. vanligenav
uppgifter registreras angivande belopp i särskildasom genom av m.m.
fält i exekutionsväsendets dataprogram. För kompletta handlingar som
ingår i ärendehanteringssystem föreslår särskilda bestämmelser. En
grundläggande förutsättning för uppgift huvud fåöver skallatt tageten
behandlas dock denär behövs för de primära ändamålenatt med data-
basen se avsnitt 6.2.2. Uppräkningen såledesutgör endast fören ram
vad får behandlas och regeringen eller Riksskatteverket skallsom se-
dan meddela föreskrifternärmare vilka uppgifter det sigrörom om.

Med identitets- och andra basuppgifter för fysiskaavses personer
sådant hemadress eller särskild postadresssom personnummer, nanm,

uppgifter civilståndsamt och hemmaboende barn dvs. grund-om m.m.,
läggande uppgifter enskilda behövs för den exekutiva verk-om attsom
samheten skall fungera. Motsvarande gäller för juridiska ochpersoner
det dåkan sigröra uppgifter organisationsnummer, styrelse-om om
ledamöter, firmatecknare adressuppgifter Uppgiftersamt m.m. om en
enskilds ekonomiska förhållanden bland deär väsentligaste uppgifterna
för den exekutiva verksamheten. Information svarandes ochom en
eventuellt hans eller hennes familjemedlemmars ekonomi är av av-
görande betydelse i mål utsökning och indrivning.ett I dennaom upp-
giftskategori innefattas sådant inkomster, skuldbelopp och uppgiftsom

skulden förföllnär till betalning, borgensåtagandenom uppgiftersamt
anstånd med betalning Somom särskild uppgiftskategorim.m. en

föreslår vi uppgifter den egendom berörs i mål. En uppgiftom ettsom
egendom tillhör svarande iom utsöknings- eller indrivnings-som etten

mål i och förutgör sig vanligtvis uppgift dennes ekonomi, ien om men
vissa fall krävs även andra uppgifteratt egendomen behandlas. Iom
fråga bl.a. fastigheter har dömts i kanom detmät, nödvändigtsom vara

behandla uppgifteratt panträttshavare och hyres-om namn m.m.
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Sådana vår uppfattning inteuppgifter kan enligt utgöragäster. anses
uppgifter svarandens ekonomi.om

två ochuppgifter yrkandeSom särskilda kategorier grun-angesav
betalning, redo-beslut angivande skälen för beslutet,der medsamt av

åtgärder mål uppgiftervisning och övriga i eller ärende. Härett avses
återfinnasi omfattning i elektroniska handlingar ikommerstor attsom

handlingarnaärendehanteringssystem. Avsikten inte i dess helhetär att
regelmässigt data-skall registreras i den informationsbaserade delen av

omfattning emellertid uppgifter beslutbasen. I den det behövs bör om
återfinnas i databasenavseende kunna utan attm.m. en person en

handläggare tillgångbehöver ha till den elektroniska akten i det ak-
direktåtkomsttuella ärendet. betydelse bl.a. till de elektro-Av är att

niska vårt tillåtenhandlingarna enligt förslag för myndigheterinte är
utanför frånexekutionsväsendet. informationssynpunktDet kan dock

viktigt för tjänsteman hos skattemyndighet eller hos Tullver-vara en en
ket fåomedelbart fram uppgift utgången i ärende ochatt ettom sam-

fåtidigt bild vad grunden för beslutet. uppgifterNärutgören av som
yrkanden, grunder och beslut förs in i databasen sättannatom m.m.
i elektroniska fårhandlingar, de emellertid inte omfattaän känsliga

personuppgifter fåNär det tillgångnödvändigt till beslutär att ettm.m.
i dess helhet eller övriga handlingar i bör vårärende, enligt meningett
handlingarna fram ärendehanteringssystemet.tas genom

En särskild kategori föreslåruppgifter fåskall behandlas isom
databasen målutslag i betalningsföreläggande. de fallär I verkstäl-om
lighet har begärts med anledning mål såledesutslag och pågår,ett ettav
omfattas dessa uppgifter kategorin mål.grunder i föreslårViettav
emellertid uppgifter målutslag i betalningsföreläggandenatt om om

fåskall behandlas verkställighet inte har begärtsäven eller, i vissaom
fall, mål avslutat. Orsaken till föreslår någotär vi dennaett attom an-
norlunda ordning, hör fråganmed hur längenära de ak-samman om
tuella uppgifterna behöver bevaras hos kronofogdemyndighetema. Vi
redovisar därför skälen för uppgifterna fåskall behandlas i utsök-att
nings- och indrivningsdatabasen i samband frågormed gallringom av
uppgifter i databasen se avsnitt 8.4.4.

Behandlingen vissa uppgifter i den informationsbaserade delenav
databasen bör regleras uttryckligt i lag. Det gäller känsligaav person-

uppgifter och uppgifter lagöverträdelser enligt 13 och 21 §§om m.m.
personuppgiftslagen. Efter vad vi har erfarit har kronofogdemyndighe-

i den exekutiva verksamheten behovtema behandla främstattav upp-
gifter böter eller skadestånd grund brott i de fall dessa utgörom av
grund för begäran verkställighet. Myndigheterna behöver ävenen om
behandla uppgifter åklagarehos har anmält misstankeattom man om
brott. Enligt vår mening saknas det bärande skäl från integritetssyn-
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sådanapunkt uppgifter behandlas. lagenI bör det därförmot att anges
sådana uppgifter får behandlas i elektroniskaatt även sätt änannat

handlingar.

8.4.4 Gallring uppgifter i utsöknings- ochav

indrivningsdatabasen

Vårt förslag: Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras fem
år utgångenefter kalenderårdet då måldet eller ärendeav som upp-
gifterna eller handlingarna hänför sig till avslutades. Uppgifter som
inte kan hänföras till målvisst eller ärende skall årgallras femett
efter utgången det kalenderår då målsamtliga avseende denav per-

uppgifterna hänför sig till avslutade. Uppgifterson som ut-var om
målslag i betalningsföreläggande skall gallras årtio efterom ut-

gången det kalenderår då utslaget laga kraft.av vann
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom

få meddela föreskrifter uppgift eller handling skall gallrasattom en
vid tidpunkt eller bevaras uppgifter och hand-en annan samt attom
lingar undantas från gallring skall överlämnas till arkivmyn-som en
dighet.

I avsnitt 3.4.2 redovisar vilka gallringsbestämmelser gäller i dagsom
för uppgifter i utsökningsregistret.

En gäldenär kan föremål för verkställighet inom denperson vara
exekutiva verksamheten under lång tid. I princip skulle en person som
restförs kunna kvarstå restförd under återståendeden delen sittsom av
liv, eftersom fordran kontinuerligt kan hållas preskrip-öppenen genom
tionsavbrott. Uppgifter kan hänföras till viss gäldenär ochsom etten
visst mål knyts till målet, medan olika uppgifter gäldenären all-om av

karaktärmän inte kan hänföras till viss mål samlas i gäl-som ett en
denärsjoumal. Dessa sistnärrmda uppgifter måste tillgängliga såvara
länge det finns minst målöppet gäldenären. Viett mot attanser upp-
gifter kan knytas till visst mål utsökning eller indrivningsom ett om
bör gallras fem år efter utgången det kalenderår då målet avslutades.av
Samma tid bör huvudregel kunna gälla för uppgifter i ärendensom som

utsökningän och indrivning,annat dvs. de särskildaavser arbetsupp-
gifter åligger kronofogdemyndighetema och får behandlassom isom
databasen se avsnitt 8.4.1. För uppgifter inte hör till specifiktettsom
mål eller ärende gäldenärsjoumalema måste dock andra regler gälla.
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utgångenår efterfemuppgifter gallrassådanalämpligtdetVi attanser
mål gäldenären.oavslutatdå fannskalenderår det motsistadet ettav

redovisadefrån deundantaguppgifter börvissa görasFör reg-ovan
bl.a.gällerDetföreslår finnas i lagen.skallgallringlema somom

RiksarkivetellerRegeringenfastighetsförsäljning.måluppgifter i om
ellerskall bevarasuppgiftföreskriftermeddeladärförbör att enom

Riksarkivetregeringen ellerSlutligen börtidpunkt.vidgallras annanen
undantashandlingaruppgifter ochföreskrivamöjlighetha attatt som

arkivmyndighet.tillöverlämnasfrån gallring skall en

betalningsföreläggandemålutslag iSärskilt omom

redovisning,omfattandefråga vi kräversärskildEn merenansersom
mål betalnings-utslaguppgifter ivilken tidoch underhurär om om

föregåendeverkställighetsändamål jfrförföreläggande skall bevaras
får i databasen. Enbehandlasuppgifteravsnitt vilka personsomom

fordranlång eftersomtid,föremål verkställighet underförkan envara
ienskild sökandehållas preskriptionsavbrott. Enkan ettöppen genom

kronofogdemyndighetenockså återkomma tillmål utsökning kanom
preskriberad.så fordringen inteexekutionsurkund länge ärmed samma

gäldenärsedan det konstateratsvanligt borgenär,Det attär att enen
årnågra ochtillgångar, återkommer efterutmätningsbarasaknar nytt

återkommer obegränsatverkställighet. hindrar hanbegär Ingen ettatt
så inte preskriberad.gånger, länge fordringenantal är

enskil-pågick följande antal aktuellaverkställighet iaugusti 1999I
kronofogdemyndighetenmål, meddelatsdär exekutionsurkundenda av

för-mål betalningsföreläggande,ii summarisk dvs. utslag omprocess
mål,mål, 19941993 22 485delade utslagsår: 1992 9 013 ---

mål,mål, 29 031mål, mål, 1996 199719 359 22 73419 200 1995 ---
mål. påpekas denmål, bör662 1999 84 495 Det1998 84 attsamt- -

år tingsrättema.före handladessummariska 1992 avprocessen
tillgångfå till utslagenbehovKronofogdemyndighetema har attav

registreringså för verkställighet. Vidlänge de kan ligga till grund av en
förverkställighet, den säkraste metodenansökan är garantera attattom

frånmaskinelltuppgifter registreras, hämta utslagetkorrekta att en
uppstårockså tveksamhetdatabas. finns behov i de fallDet ettattett

för betal-utslag i registretenkelt verifiera utslaget. I dag bevarassätt
år det fjärdehandräckning och gallrasningsföreläggande och under tre

året. framgår genomgången således antal utslagSom är ett stortav ovan
långmål verkställighet tidbetalningsföreläggande aktuella föri om

registret.efter det de gallratsatt ur
mikrofiche. innebäröverförs de i dag till DetInnan utslagen gallras

lä-målen fotograferas bevaras film endast kanutslagen i ochatt som
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med hjälp särskild utrustning. När handläggaresas efterav gallring-en
behöver verifiera utslag används mikrofichenen ett för kontroll. När

den beskrivna ordningen infördes dvs. uppgifter överförs tillatt mik--
rofiche och motsvarande uppgifteratt gallras från dataregistret trots att
myndigheten behöver dem för sin handläggning syftet till-attvar-godose integritetsapektema. Det ansågs mindre integritetskänsligtvara

ha uppgifter på mikroficheatt datamedium.än Mikrofiche emel-är
lertid dyrbar och tidsödande metod fören uppgifter. Våratt be-spara
dömning mikroficheär att är gammalt iett dag har spelatsystem som ut
sin roll och därför bör ersättas teknik. I sammanhanget bör erin-av ny

vårt förslag till lagatt behandlingras om uppgifter i exekutions-om av
väsendets verksamhet liksom personuppgiftslagen omfattar all- -behandling personuppgifter lagras iav strukturerad samlingsom en
uppgifter tillgängligaär för sökning ellersom sammanställning enligt
särskilda kriterier. Vårt lagförslag kommer således omfatta ocksåatt
kronofogdemyndighetemas mikroficheregister.

Enligt vår bedömning finns det inget påtagligt egenvärde i över-att
föra uppgifter från datoriserat registerett till svårtillgäng-ett annat mer
ligt, ändå sökbart, mediummen form mellanlagring innansom en av
uppgifterna gallras eller arkiveras. En sådan ordning befrämjar enligt
vår mening inte rättssäkerheten samtidigt det inte heller nämnvärtsom
påverkar skyddet för den enskildes integritet.

Enligt vår uppfattning bör uppgifter i stället finnas kvar medium
för automatiserad behandling under den tid det finns påtagligt behovett

uppgifterna i myndigheternasav handläggning. Att kunna hämta upp-
gifterna från bästa möjliga källa är viktigt rättssäkerhetskrav.ett Det
innebär bl.a. risken för felskrivningatt eller förvanskning uppgift-av

minskas. Vi såledeserna det finns skälanser att bevara uppgifteratt omutslag i mål betalningsföreläggandeom medium för automatiserad
behandling under längre tid i dag.än Frågan hurär länge uppgifterna
behöver för verkställighetsändamål.sparas Som framgår av samman-
ställningen ligger fortfarandeovan antal utslag frånett stort år 1992 till
grund för pågående verkställighetsåtgärder. Vår bedömning är att ut-
slagen inte bör gallras förrän tio år efter årdet då de laga kraft.vann

I dag finns inget sekretesskydd för uppgifter i den summariska pro-
Den verksamheten omfattascessen. nämligen inte de bestämmelser iav

sekretesslagen berör exekutionsväsendet.som Om uppgifter utslag iommål betalningsföreläggandeom skall lagras och lätt åtkomliga isparas
databas under så lång tiden det finns skälsom attanser göra,att

finns det anledning införa sekretesskyddatt ett till förmån för den en-skilde. Det dockär inte helt självklart hur det bäst låter sig Attgöras.
införa sekretesskyddett för uppgifter lagras elektroniskt isom verk-
samheten med den summariska skulle innebäraprocessen heltatt en ny



verksamheter 339för olikabestämmelserSärskilda1999: 105SOU

beslutsigdetDessutom rörsekretessbeläggs.uppgifter omgrupp av
lämpligtvår mening inteenligt attoch detverksamheten ärfattas isom

dedärverksamheti denfrån offentlighetbeslutundandradet sättet
skyddaskanuppgifternadetstället bör övervägasfattats. Ihar om

sätt.annat
kronofogdemyndighetemabehöversummariskadenFör processen

hand-vid självabetalningsföreläggandemåliutslaguppgifter omom
Behovetdärefter.tidöverklagas,utslagfalli deläggningen och, ett en

ochuppfattningvårenligthandläggningen gottäri denuppgifternaav
inte föridag. Detgällerbevarandetid ärmed dentillgodosettväl som

utsök-föruppgifterna behöversummariska utanden sparasprocessen
skall kro-utsökningsbalken§kap. lEnligt 2ningsverksamheten. en

betal-utslagverkställaansökansärskildnofogdemyndighet ett omutan
verkställighet intesökanden harinteningsföreläggande, angett attom

frånöverförs direktutslagenandelinnebärske. Detskall storatt aven
verkställig-förutsökningsverksamhetentillsummariskaden processen

behandling. Enautomatiseradhjälpmedöverföring skerhet. Denna av
iutslaguppgiftersekretesskydd föråstadkommamöjlighet ett omatt

allaöverföravår meningenligtbetalningsföreläggandemål är attom
skall skeverkställighetdärde utslagidag baraoch inteutslag som-

Uppgifternaindrivningsdatabasen.utsöknings- ochtilldirekt sparas-
ändamåls-vår meningenligtvilketdå de faktiskt behövs, ärdär mer

enligt.
indrivningsdata-ochutsöknings-sekretess förMed de regler om

då omfattasuppgifternaföreslår skulleavsnitt 9.4,basen se avsom
åstadkomsDärigenomskaderekvisitet.medsekretess omvänt utanett

uppgifterskydd för dessaförfattningsreglering äromfattande ett som
ifrågasättas detsigi och förtill behovet. Det kan ärväl anpassat om

fleroch behandlafrån föraintegritetssynpunktlämpligt överatt upp-
omedelbart be-indrivningsdatabasenutsöknings- ochgifter i än som

emellertidvår uppfattning talarEnligtverkställighet. övervä-hövs för
mål betalningsföreläggandeiuppgifter utslagförgande skäl att omom

sekretessskydd.de omfattasbör bevaras i miljö där ettaven
måli betalnings-således utslagföreslår uppgifterVi att omom

indrivningsdatabasenutsöknings- ochtillföreläggande skall föras över
Även vilkavårt bestämmelserår. förslag tilloch i tiodär bevaras om

i enlighet med vadutformasskall behandlas i databasenuppgifter som
8.4.3.avsnittsesagtssom nu
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Ändamålen8.4.5 med behandling i betalningsföre-
läggande- och handräckningsdatabasen

Vårt förslag: Uppgifter skall få behandlas i databasen för tillhanda-
hållande information behövs exekutionsväsendetinom förav som

handläggningen mål betalningsföreläggande eller hand-0 av om
räckning,
tillsyn, kontroll, uppföljning och planering verksamheten,0 av
samt
framställning statistik.0 av

Uppgifter skall få behandlas i databasen för tillhandahållande av
information behövs i författningsreglerad verksamhet utanförsom
exekutionsväsendet för tillsyn lämplighets-, tillstånds-samt och

liknande prövning för framställning statistik.annan samt av

Som framgår avsnitt 6.1 föreslår det för de verksamheterav att som
har utreda skall finnasatt särskild reglering för behandling i data-en

baser. För redogörelsenärmare vad med begreppeten da-av som avses
tabas och beskrivning behandlingnär personuppgifter skallav av om-
fattas de särskilda reglerna för databaser hänvisas tillav det avsnittet.

Vår avsikt den behandlingär att personuppgifter skall görasav som
inom för regleringen betalningsföreläggande-ramen och handräck-av
ningsdatabasen skall den behandlingmotsvara sker i dag med stödsom

i huvudsak lagen 1991:876 registerav för betalningsföreläggandeom
och handräckning. Som redovisar i avsnitt 6.2.2 börattanser man
skilja mellan primära och sekundära ändamål. Med primära ändamål

ändamål direktäravser anpassade till densom verksamhet be-som
drivs personuppgiftsansvariga myndigheter,av dvs. Riksskatteverket
och kronofogdemyndighetema. Sekundära ändamål ändamålär som
kan hänföras till andra verksamhetsområden det förän vilket databasen
primärt förs. För den verksamhet inom exekutionsväsendet som avser
frågor betalningsföreläggande och handräckningom förhållande-detär
vis enkelt slå fast de ändamålatt skall styrande för behand-som vara
ling personuppgifter i databasen. Det primäraav ändamålet nämligenär
just handläggning mål betalningsföreläggandeav eller handräck-om
ning den summariska processen. Liksom i övriga verksamheter inom
såväl exekutionsväsendet andra myndighetsorganisationer måstesom
det finnas möjligheter utvärdera denatt verksamheten och oli-egna
ka behandlasätt personuppgifter för intern kontroll och uppföljning.
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uppföljningkontroll,tillsyn,därförändamål ävenprimäraSom anges
statistik.framställningverksamhetenplaneringoch samt avav

isvarandeärinformation ettbehovfinns attDet personenett omav
tillsynsför-ochprövnings-olikavidbetalningsföreläggandemål om

betal-iskall finnasvårt förslagenligtuppgifterVissafaranden. som
därförkommerhandräckningsdatabasenochningsföreläggande- sanno-

verksamhet. Somi derasmyndigheterolikaanvändaslikt exem-att av
utskänkningfrågaitillståndsgivningkommunernaspel kan nämnas om

Liksomtillsynlänsstyrelsemas överochalkohol restauranger m.m.av
sekundärtverksamhetsområden börandra ettinomdatabaserför som

statistikframställningförfår behandlasuppgifterändamål avattanges
m.fl.myndigheterandraframtas avsom

ilämnasverksamhetenexekutivai denbehandlasUppgifter som
be-subjektprivaträttsligaandraochtill bankeromfattning somutstor

behandlingförgällerVadkreditupplysningsverksamhet.driver avsom
och 12.8.avsnitt 9.4vi för iredogöravseendetuppgifter i det

betalningsföre-får ibehandlasUppgifter8.4.6 som
handräckningsdatabasenochläggande-

behövs förutsträckning detskall, i denVårt databasenförslag: I
fåhandräckning, be-betalningsföreläggande ochmedverksamheten

uppgifterhandlas om
liknande bas-andrabosättning ochidentitet,fysisk persons0 en

uppgifter,
liknande basupp-andraidentitet, ochjuridisk sätepersonsen0

gifter,
mål,grunder iyrkande och ett0

mål betydelse förochförhållanden, de tillförsövriga ärett avom
handläggningen, samt

åtgärder iövrigaochför beslutetangivande skälenbeslut med av0
mål.ett

skallregeringen bestämmermyndighetRegeringen eller den som
får behandlas iuppgiftervilkaföreskriftermeddela närmare somom

databasen.

lagöverträdelseruppgifterpersonuppgifter ochKänsliga m.m.om
elektroniskdelfå endastbehandlas i databasenskall av ensom en

innefattar brott ellerlagöverträdelserhandling. Uppgifter somom
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domar i brottmål får dock behandlas iäven andra fall, om upp-
gifterna grundutgör för begäran utslag.en om

För undvika detaljregleringatt i lagen behandling uppgifter iom av
exekutionsväsendets verksamhet endast vilka kategorieranges av upp-
gifter får behandlas i databaserna sesom avsnitt 6.3.2. Liksom för ut-
söknings- och indrivningsdatabasen dessa uppgiftskategorier vadavser

får behandlas i den informationsbaseradesom delen databasen, dvs.av
vanligen uppgifter registreras angivande beloppsom igenom av m.m.
särskilda fält i exekutionsväsendets dataprogram. För kompletta hand-
lingar ingår i ärendehanteringssystemsom föreslår särskilda bestäm-
melser. En grundläggande förutsättning för uppgift huvudatt överen

skall få behandlastaget dockär den behövs föratt de primära ändamå-
len med databasen se avsnitt 6.2.2. Uppräkningen såledesutgör en-
dast för vad får behandlasen ochram regeringensom eller Riksskatte-
verket skall sedan meddela föreskrifternärmare vilka uppgifter detom

sigrör om.
Med identitets- och andra basuppgifter för fysiskaavses personersådant hemadresssom personnummer, och adress tillnanm, arbets-

platsen, dvs. grundläggande uppgifter enskilda behövs förom som att
handläggningen mål skall fungera. Motsvarandeav gäller för juridiska

och det kan dåpersoner sigröra uppgifter organisationsnum-om om
styrelseledamöter, firmatecknaremer, adressuppgiftersamt Somm.m.två särskilda kategorier uppgifter yrkandeav och grunderanges samt

beslut med angivande skälen för beslutet och övriga åtgärderav i ett
mål. Här uppgifter iavses omfattningstor kommer återfinnassom iatt
elektroniska handlingar i ärendehanteringssystem. Avsikten inteär att
handlingarna i dess helhet regelmässigt skall registreras i den infor-
mationsbaserade delen databasen. I den omfattningav det behövs bör
emellertid uppgifter beslut avseendeom kunna åter-m.m. en person
finnas i databasen handläggareutan att behöver ha tillgången till den
elektroniska akten i det aktuella ärendet. När sådana uppgifter be-
handlas på isätt elektroniskaänannat handlingar gäller dock begräns-
ningar i fråga vilka känsligaom personuppgifter får behand-m.m. som
las.

Behandlingen vissa uppgifter i den informationsbaseradeav delen
databasen bör reglerasav uttryckligt i lag. Det gäller känsliga person-uppgifter och uppgifter lagöverträdelserom enligt 13 och 21 §§m.m.

personuppgiftslagen. Inom den verksamhet denrör summariskasom
finns efter vadprocessen har erfarit behov behandla främstattav

uppgifter skadestånd grundom brott i de fall dessaav utgör grund
för begäran utslag. Enligten vår meningom saknas det bärande skäl
från integritetssynpunkt sådanamot uppgifteratt behandlas. I lagen bör
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behandlas sättfåruppgiftersådana även annatdärfördet attanges
handlingar.elektroniskaiän

betalningsföre-uppgifter iGallring8.4.7 av
handräckningsdatabasenochläggande-

skall gallrasdatabasenhandlingar iochUppgifterVårt treförslag:
ellermål uppgifternadåkalenderår detutgången detår efter somav

till avslutades.hänför sighandlingarna
skallbestämmerregeringenmyndighetdenRegeringen eller som

skall gallrashandlinguppgift ellerfå föreskriftermeddela att enom
och hand-uppgifterbevarastidpunkt ellervid attsamt omen annan
arkivmyn-tillfrån överlämnasgallring skallundantaslingar ensom

dighet.

gall-i dag förgällervilka bestämmelserredovisarI avsnitt 3.4.3 som
handräckningsregis-betalningsföreläggande- ochiring uppgifter ettav

ter.
grund förligger ofta tillmål betalningsföreläggandeiUtslag om
därförkommerverkställighetsåtgärder, uppgifter utslagenoch attom

8.4.3avsnittåterfinnas indrivningsdatabasen sei utsöknings- ochäven
handräckningsdatabasen börbetalningsföreläggande- ochoch 8.4.4. I

år utgångeneftervår sådana uppgifter kunna gallrasenligt mening tre
princip tillämpaskalenderår då meddelades. Samma bördet utslagetav

föreslår uppgifterdärförför uppgifter i databasen. Viandraäven att
kalenderår då målår utgången detskall gallras efter dettre som upp-av

Regeringen ellerhandlingarna hänför sig till avslutades.gifterna eller
föreskrifter undantagRiksarkivet bör möjlighet meddeladock ha att om

före-från finnas möjlighethuvudregel. bör detdenna Dessutom att
från gallring data-skriva uppgifter och handlingar undantasatt ursom

till arkivmyndighet.basen skall överlämnas en

Ändamålen skuldsanerings-behandling i8.4.8 med

databasen

Vårt få för tillhanda-förslag: Uppgifter skall behandlas i databasen
hållande exekutionsväsendet förinformation behövs inomav som

handläggning ärenden skuldsanering,0 av om
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tillsyn, kontroll, uppföljning och planering0 verksamheten,av
samt
framställning statistik.0 av

Uppgifter skall få behandlas i databasen för tillhandahållande in-av
formation behövs i författningsreglerad verksamhetsom utanför
exekutionsväsendet för tillsyn lämplighets-, tillstånds-samt och

liknande prövning för framställningannan statistik.samt av

Som framgår avsnitt 6.1 föreslår vi det för de verksamheterav att som
har utreda skall finnasatt särskild reglering för behandling i data-en

baser. För redogörelsenärmare vaden med begreppet da-av som avses
tabas och beskrivning behandlingnär personuppgifter skallav av om-
fattas de särskilda reglerna för databaser hänvisasav till det avsnittet.

Vår avsikt denär behandlingatt personuppgifter skallav görassom
inom för regleringen skuldsaneringsdatabasenramen skallav motsvara
den behandling sker i dag med stöd i huvudsaksom förordningenav
1994:348 register för skuldsaneringsärenden.om Som redovisar i
avsnitt 6.2.2 vi bör skiljaatt mellananser primära och sekundäraman
ändamål. Med primära ändamål ändamål direktäravser som an-
passade till den verksamhet bedrivs personuppgiftsansvarigasom av
myndigheter, dvs. Riksskatteverket och kronofogdemyndighetema. Se-
kundära ändamål ändamålär kan hänföras till andra verksamhets-som
områden det förän vilket databasen primärt förs. För den verksamhet
inom exekutionsväsendet frågor skuldsaneringsom avser detärom
förhållandevis enkelt slå fast de ändamålatt skall styrande försom vara
behandling personuppgifter i databasen.av Det primära ändamålet är
nämligen just handläggning skuldsaneringsärenden. Liksomav i övriga
verksamheter inom såväl exekutionsväsendet andra myndighets-som
organisationer måste det finnas möjligheter utvärdera denatt egna
verksamheten och på olika behandlasätt personuppgifter för intern
kontroll och uppföljning. Som primära ändamål därför till-ävenanges

kontroll, uppföljningsyn, och planering verksamheten fram-av samt
ställning statistik.av

Det finns behov informationett av haratt ansöktom en person om
skuldsanering vid olika prövnings- och tillsynsförfaranden. Vissa upp-gifter skall finnas i skuldsaneringsdatabasensom kommer därför sanno-likt användas olikaatt myndigheter i derasav verksamhet. Som exem-pel kan nämnas kommunernas tillståndsgivning i fråga utskänkningom

alkohol och länsstyrelsemasav tillsyn över Liksomrestauranger m.m.för databaser inom andra verksamhetsområden bör sekundärtettsom
ändamål uppgifter fåratt behandlasanges för framställning statistikav

framtas andra myndighetersom m.fl.av
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får skuldsanerings-8.4.9 Uppgifter behandlas isom
databasen

Vårt förslag: I databasen skall, i den utsträckning det behövs för
skuldsaneiingsverksamheten, få behandlas uppgifter om

fysisk familjeförhållandenidentitet, bosättning, och0 en persons
andra liknande basuppgifter,

juridisk identitet, och andra liknande basupp-säte0 en persons
gifter,

enskilds förhållanden,ekonomiskaen
yrkande och grunder i ärende,ett samt
beslut med angivande skälen för beslutet åtgärderövrigasamtav
iett ärende.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom
meddela föreskrifter vilka uppgifter fårnärmare behandlas iom som
databasen.

Känsliga personuppgifter och uppgifter lagöverträdelserom m.m.
fåskall behandlas i databasen endast del elektronisksom en av en

handling. Uppgifter lagöverträdelser innefattar brott ellerom som
domar brottmåli får dock behandlas i andra fall,även om upp-
gifterna grund för fordranutgör i ärende.etten

För undvika detaljreglering i lagen behandlingatt uppgifter iom av
exekutionsväsendets verksamhet endast vilka kategorieranges av upp-
gifter får behandlas i databaserna se avsnitt 6.3.2. Liksom försom öv-
riga databaser inom exekutionsväsendet dessa uppgiftskategorieravser

fårvad behandlas i den informationsbaserade delen databasen,som av
dvs. vanligen uppgifter registreras angivande beloppsom genom av

i särskilda fält i exekutionsväsendets dataprogram. För komplettam.m.
handlingar ingår i ärendehanteringssystem föreslår särskilda be-som
stämmelser. En grundläggande förutsättning för uppgift hu-överatt en
vud fåskall behandlas docktaget den behövsär för de primäraatt
ändamålen med databasen se avsnitt 6.2.2. Uppräkningen såle-utgör
des endast för vad får behandlas och regeringen eller Riks-en ram som
skatteverket skall sedan meddela föreskrifternärmare vilkaom upp-
gifter det sigrör om.

Med identitets- och andra basuppgifter för fysiskaavses personer
sådant hemadress och adress till arbets-som personnummer, namn,
platsen civilstånd dvs. grundläggande uppgiftersamt enskildam.m., om

behövs för handläggningen ärenden skall fungera.att Motsva-som av



346 Särskilda bestämmelser för olika verksamheter 1999:105SOU

rande gäller för juridiska och dådet kan sig uppgifterrörapersoner om
organisationsnummer, styrelseledamöter, firmatecknare ad-samtom

ressuppgifter Uppgifter enskilds förhållandenekonomiskam.m. om en
grundläggande för skuldsaneringsverksamheten.är Information om en

sökandes och eventuellt hans eller hennes familjemedlemmars ekonomi
därför avgörande betydelse iär ärende skuldsanering. I dennaettav om

uppgiftskategori innefattas sådant uppgifter inkomster, skuld-som om
belopp, skulder förföll till betalning, borgensåtagandennär samt an-
stånd med betalning m.m.

tvåSom särskilda kategorier uppgifter yrkande ochav anges grun-
der beslut med angivande skälen för beslutet åtgär-och övrigasamt av

ider ärende. Här uppgifter i omfattningett kommerstoravses attsom
återfinnas i elektroniska handlingar i ärendehanteringssystem. Avsikten

inte handlingarnaär i dess helhet regelmässigt skall registreras iatt den
informationsbaserade delen databasen. I den omfattning det behövsav
bör emellertid uppgifter beslut avseende kunnaom m.m. en person
återfinnas i databasen handläggare behöver tillgångha tillutan att en
den elektroniska akten i det aktuella ärendet. sådanaNär uppgifter be-
handlas på i elektroniskasätt handlingarän gäller dockannat begräns-

fråganingar i vilka känsliga personuppgifter får behand-om m.m. som
las.

Behandlingen vissa uppgifter i den inforrnationsbaserade delenav
databasen bör regleras uttryckligt i lag. Det gäller känsligaav person-

uppgifter och uppgifter lagöverträdelser enligt 13 och 21 §§om m.m.
personuppgiftslagen. Inom den verksamhet skuldsanering finnsrörsom
efter vad har erfarit behov behandla främst uppgifter böterattav om
eller skadestånd grund brott i de fall dessa grund förutgörav en
fordran i ärende. I lagen bör det därför sådanaett uppgifter fårattanges
behandlas även i elektroniskasätt än handlingar.annat

8.4.l0 Gallring uppgifter i skuldsanerings-av
databasen

Vårt förslag: Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras fem
år efter utgången det kalenderår då det ärende uppgifternaav som
eller handlingarna hänför sig till avslutades. Har skuldsanering be-
viljats i ärende skall uppgifter och handlingarett dock gallras årsju
efter utgången det kalenderår då beslutet bevilja skuldsaneringav att
fattades.
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skallmyndighet regeringen bestämmerRegeringen eller den som
skall gallrasfå uppgift eller handlingmeddela föreskrifter attom en

och hand-uppgiftervid tidpunkt eller bevaras samt attomen annan
arkivmyn-från överlämnas tilllingar undantas gallring skall ensom

dighet.

gäller iredovisar i avsnitt vilka gallringsbestämmelserVi 3.4 4 som
skuldsaneringsregister.dag för uppgifter i ett

skuldsanering inteärende skuldsanering innebärI attett somom
uppgifternabeviljas, finns det normalt inte anledning bevara underatt

någon föreslår uppgifterlängre tid. Vi huvudregeln skall attatt vara
år utgångenhandlingar i databasen skall fem efter detoch gallras av

kalenderår då hänfördet ärende uppgifterna eller handlingarna sigsom
till avslutades. Har skuldsanering däremot beviljats blir följden van-
ligtvis gäldenären skall betala visst belopp till borgenärema varjeatt ett
månad i år. såledestill fem dessa fall behöver uppgifterI bevarasupp
under längre tid. Vi det rimligt huvudregel för dessaattanser som
ärenden uppgifter handlingar åroch skall gallras sju efteratt ut-ange
gången kalenderårdet då beslutet bevilja skuldsanering fattades.attav
Regeringen eller Riksarkivet bör dock ha möjlighet meddelaatt
föreskrifter frånundantag de regler i lagen. Dessutomom som anges
bör det finnas möjlighet föreskriva uppgifter och handlingaratt attom

frånundantas gallring skall överlämnas till arkivmyndighet.som en

Ändamålen8.4.l1 med behandling i konkurstill-

synsdatabasen

Vårt förslag: Uppgifter fåskall behandlas i databasen för tillhanda-
hållande information behövs exekutionsväsendet förinomav som

handläggningen konkurstillsynsärenden måloch enligt löne-0 av
garantilagen 1992:497,
tillsyn, kontroll, uppföljning och planering verksamheten,0 av
samt
framställning statistik.0 av

Uppgifter fåskall behandlas i databasen för tillhandahållande in-av
formation behövs i författningsreglerad verksamhet utanförsom
exekutiorzsväsendet för tillsyn lämplighets-, tillstånds- ochsamt

liknande prövning för framställning statistik.samtannan av
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framgårSom avsnitt föreslår6.1 det för de verksamheterattav som
vi har utreda skall finnas särskild reglering för behandling i data-att en
baser. För redogörelse vad med begreppet da-närmareen av som avses
tabas och beskrivning behandling personuppgifter skallnärav av om-
fattas de särskilda reglerna för databaser hänvisas till avsnittet.detav

Vår avsikt den behandling personuppgifter skallär görasatt av som
inom för regleringen konkurstillsynsdatabasen i första handramen av
skall den behandling i dag utförs i de diarie- ochmotsvara ären-som
dehanteringsstödsregister tillståndförs med stöd från Data-som av
inspektionen. En tillsynsmyndighet i konkurs har emellertid även att
föra talan i vissa mål enligt lönegarantilagen. målgällerDet därstatens

arbetstagare har väckt talan konkursförvaltares beslutmoten en om
betalning enligt lönegarantilagen. En tillsynsmyndighet kan själväven
väcka talan beslut den felaktigt. Idag behandlasmot ett som anser upp-

sådanagifter måli endast i kronofogdemyndighetemas allmänna dia-
rier. Enligt vad har erfarit dock behovet automatiseradeär rutinerav
vid handläggningen målen så utförligare regleringstort attav en av
behandlingen behövs. målenEftersom handläggs tillsynsmyndighe-av

vårdet enligt meningär lämpligt samordna den regleringenterna, att
med den skall gälla för behandling personuppgifter i konkurs-som av
tillsynsärenden. Här bör frågor den administrativanämnas han-att om
teringen lönegarantiersättning nyligen har Statskontoretöversettsav av
se avsnitt 8.4.1. I En samlad administration lönegarantinrapporten av
1999:20 konstaterar Statskontoret det centrala lönegarantiregistretatt
bör kunna avvecklas och databas åtkomstersättas med förav en ny
kronofogdemyndigheter och konkursförvaltare. Vi har inte möjlighet

lämna förslag utformningen sådanatt reglering. detNär blirnu av en
aktuellt med reglering bör det dock vårenligt mening övervägasen om

samordning kan med den föreslagnagöras lagstiftningen.en av oss
Som vi redovisar i avsnitt 6.2.2 bör skilja mellanattanser man

primära och sekundära ändamål. Med primära ändamål ända-avser
mål direktär anpassade till den verksamhet bedrivssom som av person-
uppgiftsansvariga myndigheter, dvs. Riksskatteverket och kronofogde-
myndighetema. Sekundära ändamål ändamål kan hänförasär tillsom
andra verksamhetsområden det för vilket databasenän primärt förs. För
den verksamhet inom exekutionsväsendet frågor konkurs-som avser om
tillsyn vissa enligt lönegarantilagen förhållandevisdetsamt ärprocesser
enkelt slå fast ändamålde skall föratt styrande behandlingsom vara av
personuppgifter i databasen. Det grundläggande primära ändamålet är
nämligen just handläggning konkurstillsynsärenden måloch enligtav
lönegarantilagen. Liksom i övriga verksamheter inom såväl exeku-
tionsväsendet andra myndighetsorganisationer måste det finnas möj-som
ligheter utvärdera den verksamheten ochatt olika behandlasättegna
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personuppgifter för intern kontroll och uppföljning. Som primära ända-
mål därför tillsyn, kontroll, uppföljning och planeringävenanges av
verksamheten framställning statistik.samt av

Uppgifter behandlas i samband med kronofogdemyndigheter-som
tillsyn i konkurser kan behövas i andra myndigheters verk-ävennas

samhet med tillsyn eller prövning olika företeelser i samhället.över av
ändamålSom särskilt sekundärt därför tillsyn lämplig-ett samtanges

tillstånds-hets-, och liknande prövning. Liksom för databaserannan
inom andra verksamhetsområden bör ändamålsekundärt dess-ettsom

fåruppgifter behandlas för framställning statistikutom attanges av
fram andra myndigheter m.fl.tassom av

8.4.12 fårUppgifter behandlas i konkurstill-som
synsdatabasen

Vårt förslag: I databasen skall, i den utsträckning det behövs för
verksamheten med konkurstillsyn eller vid handläggningen målav
enligt lönegarantilagen, få behandlas uppgifter om

fysisk identitet, bosättning, familjeförhållanden och0 en persons
andra liknande basuppgifter,

juridisk identitet, och andra liknande basupp-säte0 en persons
gifter,

enskilds ekonomiska förhållanden,en
domstols eller myndighets beslut,
yrkande och grunder i ärende,ett samt
beslut med angivande skälen för beslutet åtgärderoch övriga iav

ärende.ett
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom
meddela föreskrifternärmare vilka uppgifter får behandlas iom som
databasen.

Känsliga personuppgifter och uppgifter lagöverträdelserom m.m.
fåskall behandlas i databasen endast del elektronisksom en av en

handling.

För undvika detaljreglering i lagen behandlingatt uppgifter iom av
exekutionsväsendets verksamhet endast vilka kategorieranges av upp-
gifter får behandlas i databaserna se avsnitt 6.3.2. Liksom försom öv-
riga databaser inom exekutionsväsendet dessa uppgiftskategorieravser
vad får behandlas i den informationsbaserade delen databasen,som av
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uppgifter angivande beloppdvs. vanligen registreras avsom genom
i särskilda fält i exekutionsväsendets komplettadataprogram. Förm.m.

ingår föreslårhandlingar i ärendehanteringssystem vi särskilda be-som
stämmelser. grundläggande förutsättning för uppgift hu-En överatt en

fåvud skall behandlas den behövs för de primäradockär än-taget att
damålen såledesmed databasen avsnitt 6.2.2. Uppräkningense utgör

fårendast för vad behandlas och regeringen eller Riks-en ram som
skatteverket skall sedan meddela föreskrifter vilkanärmare om upp-
gifter det sigrör om.

Med identitets- och andra basuppgifter för fysiskaavses personer
sådant och adress, dvs. grundläggandesom personnummer, narrm upp-
gifter enskilda förbehövs handläggningen ärenden skallattom som av
fungera. Motsvarande gäller för juridiska dåoch det kan rörapersoner
sig uppgifter organisationsnummer, firma-styrelseledamöter,om om
tecknare adressuppgifter Uppgifter enskilds ekonomiskasamt m.m. om
förhållanden måste självfallet få behandlas i ärende konkurs-ett om
tillsyn. Detsamma gäller uppgifter konkursbeslut och andra dom-om
stols- eller myndighetsbeslut behövs i ärende.ettsom

tvåSom särskilda kategorier uppgifter yrkande ochav anges grun-
der beslut med angivande skälen för beslutet åtgär-och övrigasamt av
der i ärende. Här uppgifter i omfattning kommerett stor attavses som
återfinnas i elektroniska handlingar i ärendehanteringssystem. Avsikten

inte handlingarna iär dess helhet regelmässigt skall registreras i denatt
infonnationsbaserade delen databasen. denI omfattning det behövsav
bör emellertid uppgifter beslut avseende kunnaom m.m. en person
återfinnas i databasen handläggare behöver tillgångha tillutan att en
den elektroniska akten i det aktuella ärendet. sådanaNär uppgifter be-

påhandlas i elektroniskasätt handlingarän gäller dock begräns-annat
ningar frågai vilka känsliga personuppgifter får behand-om m.m. som
las.

Behandlingen vissa uppgifter i den informationsbaserade delenav
databasen bör regleras uttryckligt i lag. Det gäller känsligaav person-

uppgifter och uppgifter lagöverträdelser enligt 13 och 21 §§om m.m.
personuppgiftslagen. Det finns enligt vad har erfarit inga skäl för att
i verksamheten med konkurstillsyn eller vid handläggningen målav
enligt lönegarantilagen tillåta behandling känsliga personuppgifterav

i de elektroniskasätt än handlingarna.annatm.m.
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konkurstillsyns-uppgifter iGallring8.4.13 av
databasen

i databasen kan hän-Vårt Uppgifter och handlingarförslag: som
år utgångenfem efterskall gallrasföras till konkurstillsynsärendeett

årtidigast tio efterkalenderår då avslutades, dockärendetdet ut-av
fattades. Uppgiftergången kalenderår då konkursdet beslutetav om

mål lönegarantilagenhänföras till enligtoch handlingar kansom
kalenderår dåår utgången handlägg-efter detskall gallras tre av

måletningen avslutades.av
fårregeringenRegeringen den myndighet bestämmereller som

gallrasmeddela föreskrifter uppgift eller handling skallattom en
uppgifter hand-vid tidpunkt eller bevaras ochsamt atten annan om

från till arkivmyn-lingar undantas gallring skall överlämnas ensom
dighet.

Vi redovisar i 3.4.6 vilkaavsnitt gallringsbestämmelser i dag gäl-som
förler de register förs tillsynsmyndighetema.som av
Som vårhuvudregel för konkurstillsynsdatabasen bör enligt mening

gälla uppgifter åroch handlingar i databasen skall gallras fem efteratt
utgången kalenderår dådet det ärende uppgifterna eller hand-av som
lingarna hänför sig till år utgångenavslutades, dock tidigast tio efter av

kalenderårdet beslutet konkurs fattades. uppgifterFör och hand-om
mållingar i enligt lönegarantilagen årbör gallring kunna ske redan tre

efter det målhandläggningen avslutades.att ettav
Liksom i fråga exekutionsväsendets övriga databaser, börom rege-

ringen eller fåRiksarkivet meddela föreskrifter uppgift ellerattom en
handling i konkurstillsynsdatabasen skall bevaras eller gallras vid en

tidpunkt uppgifter och handlingar gallrassamt attannan om som ur
databasen skall överlämnas till arkivmyndighet.en

8.4.14 Gemensamma bestämmelser direkt-om
åtkomst till databaser

Vårt förslag: Riksskatteverket, kronofogdemyndighetema, skatte-
myndigheterna och få direktåtkomstTullverket skall ha till data-
baserna. Regeringen fåskall meddela föreskrifter ävenattom annan
får ha direktåtkomst.
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skall intekronofogdemyndighetemaRiksskatteverket ochAnnan än
fåskallhandlingar. Regeringenfå direktåtkomst elektroniskaha till

myndighetsinskränkning iföreskrifter ytterligaremeddela enom
direktåtkomst.eller annans

mål ellerfå direktåtkomst till uppgifterskall haenskild ären-En om
föreskriver,regeringenin i den utsträckningde harden gett somsom

till elektroniska handlingar.dock inte

fåfå föreskrifter enskild skallRegeringen skall meddela attom en
Regeringendirektåtkomst till uppgifter sig själv i databasen.ha om

före-skall meddeladen myndighet regeringen bestämmereller som
sålunda får direktåt-uppgifter omfattasskrifter vilka avom som

komst.

vår direktåtkomstavsnitt 6.7 redovisar principiella inställningI till
föreslårtill databaser. enlighet med för därI de attresonemang

Riksskatteverket och kronofogdemyndighetema skall till full-ha rätt
tillgångständig till uppgifter i exekutionsväsendets inklusivedatabaser,

de elektroniska handlingarna vilka integritetsskäl inte till-börav vara
förgängliga andra myndigheter. händelse finnerFör den regeringen att

åtkomstendet finns särskild anledning begränsa uppgiftertill vissaatt
föreslåreller handlingar, möjlighet för regeringen meddelaatten

föreskrifter sådan vårbegränsning. Enligt uppfattning torde dockom
intedetta nödvändigt i nuläget.vara
dagI har Tullverket och skattemyndighetema direktåtkomst till

samtliga uppgifter i utsökningsregistret föreslåroch i princip ingen
ändring därvidlag. endaDen begränsning skall i laggörassom anser

inga myndigheter Riksskatteverketnämnts ochär utöverattsom ovan
kronofogdemyndighetema får direktåtkomstha till elektroniskade
handlingarna. Vi vidare inte någon fråndet finns anledningattanser
integritetssynpunkt i lag direktåtkomstuttryckligt begränsa denatt som
Tullverket och skattemyndighetema fåskall tillha, endastatt avse
utsöknings- indrivningsdatabasen.och En förutsättning för direkt-att
åtkomst tillåtasskall till databas vårbör emellertid enligt bestämdaen
uppfattning ändamåldet för vilket direktåkomst omfattasattvara ges

de sekundära ändamålen med Såsom vårtdatabasen. lagförslag förav
exekutionsväsendet utformat innebär det i praktiken detär äratt ut-
söknings- och indrivningsdatabasen föremålkommer bli för di-attsom
rektåtkomst. Som sekundära ändamål med den databasen näm-anges

återbetalningligen avräkning vid skatter och avgifter, planering,av sam-
ordning och uppföljning revisions- och kontrollverksamhet vidav annan
beskattning och tulltaxering utredningar vid bestämmande och be-samt
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talning skatter, tullar och socialavgifter. föreslårVi inte motsvarandeav
ändamål för de övriga databaserna.

Generellt för samtliga föreslagna databaser hos exekutionsväsendet
emellertid de föreslås få användas förär tillsyn lämplighets-,att samt

tillstånds- och liknande prövning. I den omfattning skattemyn-annan
digheterna eller Tullverket frånbehöver uppgifter exekutionsväsendets
övriga databaser för ändamålen,de föreligger det vårtenligt lagförslag
inget hinder uppgifter lämnas direktåtkomst. Vårmot att ut ut-genom
gångspunkt emellertid det normalt inteär skall förekomma obegrän-att

direktåtkomstsad till eller flera databaser för myndigheter utanfören
den ansvariga myndighetsorganisationen. åliggaDet bör regeringen att
meddela föreskrifter till vilka uppgifter direktåtkomst får förekom-om
ma.

Av avsnitt 6.7.4 framgår återhållsamintar ställning i frågaatt en
medge andra myndigheter de personuppgiftsansvarigaatt direkt-änom

åkomst till uppgifter i databas. Det vårenligt mening därförären en
känslig fråga det finns anledning tillåta sådan åtkomst för andraattom
myndigheter skattemyndigheternaän och Tullverket. Generellt kan det
dock hävdas uppgifterna i exekutionsväsendets databaser tillatt sin

inte lika känsligaär uppgifterna inatur exempelvis den föreslagnasom
beskattningsdatabasen. Under förutsättning det kan motiverasatt av
effektivitetsskäl eller andra skäl, vi därför inte principielltärav mot att
utöka den krets myndigheter får ha möjlighet direkt-av attsom genom
åtkomst komma uppgifteröver behandlas kronofogdemyndig-som av
hetema. Den mottagande myndighetens direktåtkomst måstenytta av
således enligt vår mening tillmätas avgörande betydelse vid bedöm-
ningen direktåkomst skall medges eller inte. Om behovetav om av
uppgifterna hos den mottagande myndigheten inte är större än att ut-
lämnandet kan lösas andra beaktansvärdasätt effektivitets-utan
förluster, bör direktåkomst inte medges.

En utgångspunkt måste givetvis utökningannan attvara en av
direktåtkomst inte får leda till otillbörliga integritetsintrång. faktorEn

vårenligt uppfattning betydelseär vid sådan bedöm-som storav en
ning, hur omfattandeär direktåtkomsten skall Det mindre all-ärvara.

frånvarligt integritetssynpunkt medge myndighet direktåtkomstatt en
till enstaka uppgiftskategorier, åtkomstmedgeän till databasen iatt
dess helhet. Naturligtvis detär betydelseäven vilka uppgifterav som
skall omfattas direktåtkomst. Större restriktivitet bör tillämpasav om
åtkomsten uppgifter kan känsliga, uppgifteravser t.ex.som anses som
avslöjar brott, deän uppgifter skall lämnas direkt-om utsom genom
åtkomst endast förhållandenrör generellt inte integritets-ärsettsom
känsliga, adressuppgifter. Enligt vårt.ex. uppfattning bör det läg-även

vikt vid för vilket ändamål denstor mottagande myndighetengas skall

12 19-1588SkattTullExekutionNormer
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använda uppgifterna. Som exempel kan måstedetnämnas att anses
mycket fråntveksamt integritetssynpunkt uppgifter,att oavsettvara
karaktär,deras lämnas direktåtkomst för ianvändas brotts-ut attgenom

utredande verksamhet.
föreslårVi således det skall finnas möjlighet för skattemyndig-att

heterna och Tullverket få direktåtkomstha till exekutionsväsendetsatt
databaser. Regeringen bör dock, föreskrifternämnssom ovan, genom
begränsa direktåtkomsten till gälla exempelvis endast data-att en av
baserna eller endast vissa uppgifter i databaserna. vårFör del vianser

intedet finns skäl för föreslå direktåtkomst för andraatt attoss nu
myndigheter de nämnda. finnsän Det flera myndigheter i dagovan som
ofta använder sig uppgifter olika frånslag kronofogdemyndig-av av
heternas register, polismyndighetema. Frågan dessa och andrat.ex. om
myndigheter fåskall tillgång till uppgifter direktåtkomst,via bör dock

i sammanhang. våravgöras Enligt uppfattning bör regeringen haannat
möjlighet meddela föreskrifter utökning denatt om av grupp av myn-
digheter får ha direktåtkomst till exekutionsväsendets databaser.som
Sådan direktåtkomst får inte omfatta de elektroniska handlingama.

Enligt utsökningsregisterlagen får sökande eller dennes ombud ien
den utsträckning regeringen föreskriver ha direktåkomst tillsom upp-
gifter målde eller ärenden den enskilde har in. Dennaom gettsom
möjlighet vi bör finnas kvar, det saknas detanser men som ser an-
ledning i lag inskränka den till endast gällaatt viss databas. En-att en
skilda såledesbör direktåtkomstha till uppgifter mål eller ärendenom

de har i den utsträckning regeringen föreskriver.gett Direkt-som som
åtkomsten får dock inte omfatta elektroniska handlingar.

Vi redovisar i avsnitt 6.7.5 våra frågaöverväganden i möjlig-om
heten för enskilda få direktåtkomst till uppgifter iatt myndig-egna
heters databaser. Vi föreslår för samtliga de verksamhetsområden som
omfattas vårt uppdrag regeringen skall få meddela föreskrifterattav

enskild får ha direktåkomstatt till uppgifter sig själv iom en om en
databas. Enligt vad har erfarit finns det för närvarande inom exeku-
tionsväsendet inga planer införa möjlighet för enskildaatt viaatt
exempelvis Internet få tillgång till uppgifter. Vi dock detattegna anser
för exekutionsväsendet, liksom för övriga verksamheter, bör införas en
möjlighet för regeringen meddela föreskrifter sådan åtkomst.att om
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sökning ibestämmelser8.4. 15 Gemensamma om
databaser

skallelektroniska handlingarVårt sökning efterVidförslag: som
mål- ärendebeteckning, beteck-få elleranvändas endastsökbegrepp

identifierauppgift behövs förhandlingning eller attannan som
mål eller handling.eller ärendeett en

frågan sökmöjlig-vår i vilkai avsnitt 6.4.5 inställningVi redovisar om
Som allmänfinnas i de elektroniska handlingarna.heter skall ensom

slår möjligt med hjälpfast sökning endast skallprincip att avvara
handlingärendebeteckning, beteckningvissa sökbegrepp, nämligen

målidentifiera eller ärendeuppgift behövs föreller att ettannan som
dåexekutionsväsendet, ochhandling, Inomeller t.ex.en personnummer.

indrivning, gäller det särskildafrämst i verksamhet med utsökning och
förhållandet mål i frå-den samlande faktorn för olika gäldenärenäratt

så målArbetet med andra ord upplagt samtliga rörär attga. som en
vanligtvis därför otillräck-gäldenär hanteras i sammanhang. Det ärett

ligt sökmöjligheter tjänsteman utnyttjarmed kräver att ensom en spe-
målnummer. vårtcifik ärendebeteckning, Genom förslag blirt.ex. ett

sammanhål-det möjligt vid sökning i databaserna använda sigatt av en
lande identifieringsuppgift, så fåoch till-sättt.ex. personnummer,
gång måltill samtliga de eller ärenden vissrörsom en person.

8.5 Tullverkets verksamhet

8.5.1 lag för Tullverkets fiskalaEn Verksamhet

Vårt förslag: Behandling personuppgifter och andra uppgifter iav
Tullverkets fiskala verksamhet skall regleras i lag.en

frånTill skillnad skatteförvaltningen och exekutionsväsendet, som an-
för antal verksamhetsområden, kan Tullverkets uppgif-ett stortsvarar

indelas i endast fiskal och brottsbekämpande verksam-ter grovt en en
het avsnittse 3.5.1. Regleringen personuppgiftsbehandling inomav

brottsbekämpandeden verksamheten vårtomfattas inte uppdrag. Detav
vårtinnebär förslag till lag behandling personuppgifter iatt om av m.m.
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Tullverkets verksamhet inte omfattar den behandling utförsi dagsom
enligt lagen 1997:1058 register i tullverkets brottsbekämpandeom
verksamhet, dvs. i det register benämns SPADI se avsnitt 3.5.3.som
Den föreslagna lagstiftningen omfattar inte heller den automatiserade
behandlingen personuppgifter i de tullmålsjoumaler i försdagav som

tillståndmed stöd från Datainspektionen se avsnitt 3.5.2.av
Vad har haft frågorställning till fiskaladen delenär röratt ta som
Tullverkets verksamhet. I dag finns bestämmelser den verksam-av om

heten samlad i lag, tullregisterlagen 1990:137, våroch har fören
intedel funnit anledning någon uppdelning regleringen. Vigöraatt av

föreslår därför behandling personuppgifter i Tullverkets fiskalaatt av
verksamhet skall regleras i lag.en

vissaI avseende svårtdet draär bestämd mellan Tull-gränsatt en
verkets fiskala och brottsbekämpande verksamhet. frågan återkom-Den

till i avsnitt 9.8.mer

Ändamålen8.5.2 med behandling i tulldatabasen

Vårt förslag: Uppgifter fåskall behandlas i databasen för tillhanda-
hållande information behövs hos Tullverket förav som

fastställande, uppbörd, återbetalning och redovisning tull,0 av
skatt och avgifter,annan

övervakning, kontroll, analys och revision,
fullgörande åligganden följer internationella0 av överens-som av
kommelser Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt,som
tillsyn, kontroll, uppföljning och planering verksamheten,0 samtav
framställning statistik.av

Uppgifter skall få behandlas i databasen för tillhandahållande in-av
formation behövs i författningsreglerad verksamhet hossom annan

Tullverket förän
fastställande underlag för redovisning, bestämmande,0 be-av samt
talning återbetalningoch skatter eller avgifter, iav
övervakning, kontroll, analys och revision,
prövning, granskning och tillsyn åligger skattemyndighet,som en
utsökning och indrivning, samt
framställning statistik.av

Som framgår avsnitt 6.1 skall det för de verksamheterav har attsom
utreda finnas särskild reglering för behandling i databaser. Fören en

redogörelsenärmare vad med begreppet databas ochav som avses
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personuppgifter skall omfattas debeskrivning behandlingnär avav av
för databaser hänvisas till det avsnittet.särskilda reglerna

skiljaredovisar i avsnitt 6.2.2 bör mellanSom attanser man
ändamåländamål.primära och sekundära Med primära ända-avser

mål verksamhet bedrivs dendirekt anpassade till denär som avsom
personuppgiftsansvariga Tullverket. Sekundäramyndigheten, dvs. än-
damål ändamål verksamhetsområdenkan hänföras till andraär änsom

för vilket ändamåldet databasen primärt förs. primära före-De som
slår för ändamåltulldatabasen i för tullregistret,sak de vilkamotsvarar
dvs. tulldatasystemet förs i främstTDS, dag. Det gäller den huvud-
sakliga återbetalningverksamheten fastställande,med uppbörd, och re-
dovisning tull, skatt avgifter. Därtilloch kommer andraav annan upp-

åliggergifter Tullverket, nämligen övervakning, kontroll, analyssom
och revision i olika sammanhang. analys särskiltAtt nämns än-ettsom
damål innebär fårtulldatabasen föranvändas behandla deatt att upp-
gifter juridiska enligt vad erfarit i dag behandlas iom personer som

Ävensärskilda analysregister. personuppgifter, dvs. uppgifter fysis-om
ka får behandlas för ändamålet.det Se dock avsnitt 9.8personer, om
gränsdragningen fiskalmellan och brottsbekämpande verksamhet.

Som särskilt ändamål vilket inte regleras i tullregisterlagen iett -
måstedag vårenligt uppfattning dessutom ålig-fullgörandeanges av-

ganden enligt internationella överenskommelser Sverige efter riks-som
dagens godkännande har tillträtt. Det följd den ökade intematio-är en av
naliseringen dåoch främst Sveriges skyldighet till EU redovisa infor-att
mation inom bl.a. tull- och punktskatteområdet. Dessa skyldigheter kan
innebära personuppgifter och andra måsteuppgifter behandlasatt sätt

saknar direkt relevans för den nationella fiskala tullverksamheten.som
Slutligen primära ändamål tillsyn, kontroll, uppföljninganges som

och planering verksamheten framställning statistik. Tull-samtav av
verket måste ha möjlighet led i den fiskala verksamheten be-att ettsom
handla personuppgifter med syfte kartlägga denna, dvs. följaatt upp
verksamheten och åtgärderplanera för skall vidtas i framtiden. Detsom
måste finnas möjligheter föräven Tullverket behandlaatt personupp-
gifter för statistiska ändamål, både officiellt reglerad statistik sådanoch
statistik intern angelägenhetär eller i fall inte ärsom av vartmer som
författningsreglerad.

Uppgifter behandlas i TDS behöver ofta användas myndig-som av
heter inom skatteförvaltningen. Främst gäller detta inom punktskatte-
området, där det förekommer samarbete mellan Tullverketnära ochett
skattemyndighetema. Vi föreslår skattemyndighetema skall ha möj-att
lighet direktåtkomsttill till uppgifter i databasen avsnittse 8.5.4. Som
sekundära ändamål för tulldatabasen bör därför fastställandeanges av
underlag för skatter eller avgifter redovisning, bestämmande, betal-samt
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återbetalningning och skatter eller avgifter. Skattemyndighetema kanav
behöva uppgifter i sin föräven verksamhet fullgörande arbetsuppgifterav
innefattar övervakning, kontroll, analys och revision. En särskildsom

åliggeruppgift myndigheter inom skatteförvaltningen prövningärsom
tillsynen upplagshavare, skatteupplag och registreradeöversamtav

enligt lagen 1994:1563 tobaksskatt, lagenvarumottagare om
1994:1564 alkoholskatt och lagen 1994:1776 skattom om ener-
gi. Som sekundärt ändamål för tulldatabasen bör därförett pröv-anges
ning, granskning åliggeroch tillsyn skattemyndighet.som en

Vi föreslår kronofogdemyndighetemaäven för den exekutivaatt
verksamheten skall fåkunna tillgång till uppgifter i tulldatabasen ge-

direktåtkomst avsnittse 8.5.4. Ett särskilt ändamål med data-nom
basen bör därför utsökning och indrivning.vara

På föreslår skallsätt gälla för övriga verksamhetersamma som
omfattas vårt utredningsuppdrag, bör myndigheter ochsom av even-

fåtuellt andra tillgång till någonuppgifter i form från tulldatabasen för
producera statistik. Framställning statistikatt bör därför slutligenav

också sekundärt ändamål med databasen.ettanges som

8.5.3 Uppgifter får behandlas i databasensom

Vårt förslag: databasenI skall, i den utsträckning det behövs för
tullverksamheten, få behandlas uppgifter om

fysisk identitet, bosättning och andra liknande bas-o en persons
uppgifter,

juridisk identitet, och andrasäte liknande basupp-0 en persons
gifter,
identitetsbeteckningar för transportmedel, containrar och tankar,
tulltaxor,
underlag för statistikframställning,
registrering för skatter eller avgifter,
underlag för och bestämmande eller kontroll tull, skattav annan
eller avgifter,
tillstånd eller licenser krävs för import ellersom export av varor,
yrkande och grunder i ärende,ett samt
beslut med angivande skälen för beslutet, betalning,0 redo-av
visning och åtgärderövriga i ärende.ett

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skallsom
meddela föreskrifternärmare vilka uppgifter får behandlas iom som
databasen.
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fådatabasen skall behandlas uppgifter behövs förI deäven som
åliggandefullgörande följer internationell överens-ettav som av en

kommelse Sverige efter tillträtt.riksdagens godkännande harsom

Känsliga personuppgifter och uppgifter lagöverträdelserom m.m.
fåskall behandlas i databasen endast del elektronisksom en av en

handling.

vårVi redovisar i avsnitt 6.3.2 inställning till detaljreglering vadav
får behandlas återkommandei databas. undvikaFör delsattsom en

ändringar i lagen, dels svårgenomtränglig,den blir endast vil-att anges
ka kategorier uppgifter får behandlas i databasen. Dessaav som upp-
giftskategorier fårvad behandlas i den informationsbaseradeavser som
delen databasen, dvs. vanligen uppgifter registrerasav som genom an-
givande belopp i särskilda fält i tulldatasystemet. För kom-av m.m.
pletta handlingar ingår i ärendehanteringssystem finns särskildasom
bestämmelser. deI uppräknade kategorierna innefattas således samtliga
de uppgifter i dag räknas i tullregisterlagen sådanasamt ytter-som upp
ligare uppgifter kan bli nödvändiga registrera i framtiden. Enattsom
grundläggande förutsättning för uppgift huvud fåskallöveratt tageten
behandlas dock den behövs för de primära ändamålenär med data-att
basen se avsnitt 6.2.2. Uppräkningen således endast förutgör en ram

fårvad behandlas och regeringen eller Tullverket skall sedansom
meddela föreskrifternärmare vilka uppgifter det sig Det börrörom om.
nämligen vårenligt mening möjligt för enskilda det sättattvara som
gäller i dag ha möjlighet få tydlig bild vilka uppgifter dematt en av om

kan föremål för behandling inom Tullverket. Nedan följersom vara en
kort exemplifiering vilka uppgifter de i lagen uppräknade kategori-av

enligt vår uppfattning bör omfatta.ema
Med identitets- och andra basuppgifter för fysiskaavses personer

sådant hemadress eller särskild postadress,som personnummer, namn,
dvs. uppgifter enskilda näringsidkare m.fl. behövs för tull-om attsom
verksamheten skall fungera. Motsvarande gäller för juridiska personer
och det dåkan sig uppgifterröra organisationsnummer, styrel-om om
seledamöter, firmatecknare adressuppgifter Särskilda iden-samt m.m.
titetsuppgifter kan behövas avseende fordonäven användsm.m. som
för vid import ochtransport Med uppgifter tull-export av varor. om

uppgifter såvälhärrör från fråntaxor EU svenskaavser som som
myndigheter. Samtliga de uppgifter Tullverket behöver för fram-som
ställning statistik får behandlas i databasen. I kategorin registreringav
för skatter eller avgifter bl.a. uppgifter registrering hos Skatte-ryms om
myndigheten i Gävle importör skattskyldig avseende punkt-av en som
skatter. Uppgifter importörer och lämnar i tullärenden,exportörersom
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bl.a. med anledning import eller underlag förutgörexportav av varor,
och bestämmande tull, skatt eller avgifter. fårDessutom ävenav annan
de övriga uppgifter behövs för eller kontroll tull eller skattuttagsom av
behandlas. Uppgifter importörers eller tillståndolikaexportörersom

licenseroch för verksamheten får också behandlas i databasen.
tvåSom särskilda kategorier uppgifter yrkande ochav anges grun-

der beslut med angivande skälen för beslutet, betalning,samt redo-av
visning åtgärderoch övriga i ärende. Här uppgifter iett storavses som
omfattning kommer återfinnas i elektroniska handlingar i ärende-att
hanteringssystem. Avsikten inte handlingarna iär dess helhetatt re-
gelmässigt skall registreras i den informationsbaserade delen data-av
basen. I den omfattning det behövs bör emellertid uppgifter beslutom

avseende återfinnaskunna i databasen hand-m.m. en person utan att en
läggare behöver ha tillgång till den elektroniska akten i det aktuella
ärendet. Av betydelse bl.a. direktåtkomstär till de elektroniskaatt
handlingarna enligt vårt förslag inte tillåten för andraär myndigheter

Tullverket. Detän kan dock från informationssynpunkt viktigt förvara
tjänsteman hos skatte- eller kronofogdemyndighet omedelbarten en att

få fram uppgift utgången i ärende och fåsamtidigt bildett vadom en av
grunden förutgör beslutet. När uppgifter yrkanden,som grunderom

och beslut förs i databasen i elektroniskasätt hand-änm.m. annat
lingar, får de emellertid inte omfatta känsliga personuppgifter Närm.m.
det nödvändigt fåär tillgång till beslut i dess helhetatt eller övrigaett
handlingar i ärende, bör enligt vår meningett handlingarna framtas

ärendehanteringssystemet.genom
För täcka vissa uppgifteratt behandlas andra skäl deänsom av

omfattas Tullverkets ordinarie verksamhetsom grund Sve-av attav
rige exempelvis EU förpliktigatgentemot är hantera viss infor-att
mation, behandling får ske uppgifteratt behövsanges för full-av som
görande åliggande följerett internationell överenskom-av som av en
melse Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt.som

Behandlingen vissa uppgifter i den informationsbaserade delenav
databasen bör regleras uttryckligt i lag. Detav gäller känsliga person-

uppgifter och uppgifter lagöverträdelser enligt 13 och 21 §§om m.m.
personuppgiftslagen. Efter vad har erfarit saknas i dag anledning för
Tullverket behandla känsligaatt personuppgifter i de elek-änannat
troniska handlingarna.
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Direktåtkomst databasentill8.5.4

skattemyndigheternaVårt Riksskatteverket,Tullverket,förslag:
direktåtkomstfå till data-skall hakronofogdemyndighetemaoch

får direkt-få haföreskrivaRegeringen skallbasen. ävenatt annan
åtkomst.

direktåtkomstfå till elektro-skall inte haTullverketAnnan än
få föreskriva ytterligare in-Regeringen skallniska handlingar. om

direktåtkomst till databa-i myndighets ellerskränkning annansen
sen.

fårfå föreskrifter enskild haRegeringen skall meddela attom en
direktåtkomst till uppgifter sig själv i databasen. Regeringenom

myndighet regeringen bestämmer skall meddela före-eller den som
får sådan direktåtkomst.skrifter vilka uppgifter omfattasom som av

Vi 6.7 vår direktåtkomstredovisar i avsnitt principiella inställning till
till databaser, personuppgiftsansvariga myndigheterbl.a. bör kunnaatt

åtkomst.ha obegränsad Tullverket sedan den 1 juli 1999 endautgör en
någramyndighet finns därför mindreoch det skäl be-än övervägaatt

gränsningar. den händelse regeringen finner finnsFör det särskildatt
åtkomstenanledning begränsa till uppgifter handlingareller tillatt att

gälla föreslårendast vissa regionala avdelningar inom Tullverket, vi en
möjlighet för sådanregeringen meddela föreskrifter begräns-att om

vårning. Enligt uppfattning torde dock detta inte nödvändigt ivara nu-
läget.

Möjligheterna för andra myndigheter Tullverket delän att ta av
uppgifter i direktåtkomstTDS i dag starkt begränsade. Detärgenom
finns starka integritetsskäl för detta måste ocksåoch hänsyn tilltas att

råderdet sekretess skaderekvisitomvänt för uppgifter isträng Tull-
verkets fiskala verksamhet. dagI har endast Riksskatteverket och vissa
skattemyndigheter direktåtkomst till urval uppgifterna i TDS. Viett av

inte det integritetsskäl finns anledning begränsa deatt attanser av
möjligheter till effektivt direktåtkomstsamarbete i dag fö-som genom
religger mellan Tullverket och skatteförvaltningen beskattningsfrågor,i

föreslåroch därför fortsatt direktåtkomst såvälför Riksskatteverket
skattemyndigheterna, dock inte till de elektroniska handlingarna,som

eftersom dessa särskilt frånkänsliga inte gritetssynpunkt.är
Även kronofogdemyndighetema har behov frånuppgifter Tull-av

verket i sin exekutiva Påverksamhet. grund den kopplingnäraav som
finns mellan beskattnings- och indrivningsverksamhet, har kronofogde-
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förhållandevismyndigheterna via di-sedan länge möjlighet attstoren
rektåtkomst få tillgång till uppgifter i register inom skatteförvaltningen.

vårEnligt uppfattning finns det anledningskäl krono-attav samma ge
fogdemyndighetema tillgång till uppgifter behandlas i Tull-även som
verkets fiskala verksamhet. Liksom för myndigheter inom skatteförvalt-
ningen skall vårenligt mening begränsningen åtkomstenden gälla att

fårinte elektroniska handlingar.avse
kommerDet med säkerhet förekomma uppgifter i tulldatabasenatt

kronofogdemyndighetemavilka eller myndigheterna inom skatteför-
någotvaltningen inte har eller fåmycket litet behov del Rege-att av.

ringen bör därför ha möjlighet meddela föreskrifter begräns-att om
åtkomstenningar, till elektroniska handlingar, förutöver dessa myndig-

heter.
Riksskatteverket,Utöver skattemyndighetema och kronofogdemyn-

dighetema kommer det sannolikt finnas flera myndigheteratt som re-
gelmässigt tillgångbehöver till olika uppgifter i tulldatabasen. I de
flesta fall kan dessa behov med säkerhet tillfredsställasstörsta genom

effektivt utlämnande uppgifter medium för automatiserad be-ett av
handling efter särskild prövning Tullverket. vissa fallI det dockärav
möjligt det efter avvägning mellan effektivitets- och integritets-att en
skäl kan finnas anledning medge andra myndigheter direktåtkomstatt
till begränsad mängd uppgifter i databasen. Vi i dag inga skäl fören ser

tillåta direktåtkomst för ytterligare myndigheter. Regeringenatt bör
emellertid ha möjlighet vid behov föreskriva sådan åtkomst. Detatt om

påpekasbör direktåtkomst endast kan tillåtas stårdet iatt när överens-
stämmelse med ändamålen med tulldatabasen. Elektroniska handlingar
bör enligt vår mening inte någraunder omständigheter omfattas di-av
rektåtkomsten.

Vi redovisar i avsnitt 6.7.5 våra frågaöverväganden i möjlighe-om
för enskilda få direktåtkomstten till uppgifter iatt myndighetersegna

databaser. Vi föreslår för samtliga de verksamhetsområden omfat-som
vårt uppdrag regeringen fåskalltas meddela föreskrifterattav attom

fårenskild ha direktåkomst till uppgifter sig själv i databas.en om en
Enligt vad har erfarit finns det för närvarande inom Tullverket inga
planer införa möjlighet för enskilda viaatt exempelvis fåInternetatt
tillgång till uppgifter. Vi dock det för Tullverket, liksomegna attanser
för övriga verksamheter omfattas vårt uppdrag, bör införassom av en
möjlighet för regeringen meddela föreskrifter sådan åtkomst.att om
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Gallring uppgifter i databasen8.5.5 av

Vårt Uppgifter och handlingar i databasen skall gallrasförslag: sex
utgången kalenderår då handlingarnaår efter uppgifterna ellerdetav

gången.behandlades i databasen första
författning har föreskrivits längre tid förOm det i lag eller annan

vissa uppgifter vad i första stycket, skallbevarande änav som anges
föreskriften gälla.den

Regeringen myndighet regeringen bestämmereller den skallsom
få föreskrifter uppgift handling skallmeddela eller gallrasattom en
vid tidpunkt eller bevaras uppgifter och hand-samt atten annan om

frånlingar undantas gallring skall överlämnas till arkivmyn-som en
dighet.

I tullregisterlagen sedan ikraftträdandet uppgifter hör tillattanges som
år utgångentullärende skall gallras registret efter det ka-ett ur sex av

lenderår då uppgifterna lämnades. gallringsbestämmelseDenna ändra-
des inte i och med medlemskapet i Med hänsyn till pågårEU. detatt nu

inomarbete EU med tullkodexen på-kan kommaöversyn atten av som
verka gallringsbestämmelserna, finns det enligt vår mening inte anled-
ning föreslå några egentliga förändringar med avseende tids-att nu

vårfristen. Enligt utgångspunktenmening bör emellertid för tidsfristen
dåden tidpunkt uppgifterna eller handlingarna gångenför förstavara

behandlades i databasen, dvs. de korn i TDS i elektronisk formnär
från importör eller eller de fördes i Tull-exportör när systemeten av
verkets tjänstemän, exempelvis efter det manuell deklarationatt en
kommit tillin verket.

På i dag andra bestämmelser i lagsätt ellerattsamma som anser
författning föreskriver längre tid för bevarande uppgiftersom en av
skall ha företräde framför bestämmelsen gallring i förslaget till lagom

behandling uppgifter i Tullverkets verksamhet. Regeringen ellerom av
Riksarkivet bör dessutom ha möjlighet meddela föreskrifteratt attom en
uppgift eller handling skall bevaras eller gallras vid tidpunkten annan

uppgifter och handlingar frånundantas gallring skallsamt attom som
överlämnas till arkivmyndighet.en





Särskilda frågor 365SOU 1999:105

frågorSärskilda9

statligaSkatteuppgifter i det9.1 person-

adressregistret

från skatteförvalt-skatteuppgifteri dagutlämnande skerDet avsom
personadressregistret SPARstatligaregister till detningens olika

vårdirektreklamändamål, enligt meningkananvändning förför sät-
Å för-sidanfråga från integritetssynpunkt. andrai att etttas anser

påtaglig riskskatteuppgifter i SPAR medföranvändabud mot att en
registericke författningsregleradeokontrollerbar framväxtför aven

innehållfunktion och SPAR.med motsvarande som
skatteuppgifter till SPARutlämnandeVi bedömer detatt somav

står i dataskyddsdi-i inte i konflikt med bestämmelsernadaggörs
rektivet.

frågan skatte-ställningstagande i utlämnandeEtt konkret avom
vårenligt uppfattning omfattandeuppgifter till SPAR kräver en mer

skatteuppgifter för direktre-bl.a. samhällets behovöversyn avav
klamändamål, föreslår någraoch vi därför inte förändringar avseen-
de SPAR.

9.1.1 Bakgrund

Det statliga personadressregistret SPAR regleras sedan den 24 okto-
ber 1998 i lagen 1998:527 det statliga personadressregistret ochom
förordningen 1998:1234 det statliga personadressregistret.om

personadressregistret uppgifterna iI lagen det statliga sägs attom
fårregistret för aktualisera, komplettera och kontrolleraanvändas att

personuppgifter för uppgifter och adresssamt att ta ut om namn genom
urvalsdragning för direktreklam, opinionsbildning eller samhällsinfor-

fårmation eller jämförlig verksamhet. SPAR för dessadärmedannan
ändamål användas myndigheter enskilda och denna användningochav

avgiftsbelagd. Personuppgiftsansvarig för registret Statensär är person-
adressregistemämnd. fårSPAR förutom antal folkbokföringsupp-ett-

innehålla frångifter uppgifter det skatteregistretcentrala och register-
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för fastighetstaxering. De uppgifter det sigrör ärsom om summan av
taxerad förvärvsinkomst och inkomst kapital, beskattningsbar för-av
mögenhet, småhusenhet ellerägare lantbruksenhet småhusenhetmedav

tomtmark taxeringsvärde småhusenhet.församt
Sekretess enligt 9 kap. l § sekretesslagen gäller inte hos myndig-

heter inom skatteförvaltningen för uppgifter i beslut varigenom under-
lag för bestämmande skatt fastställs. Uppgifterna i SPAR just så-ärav
dana uppgifter följd beslut iär beskattningsfrågor. Det ärsom en av
alltså uppgifter offentliga hosär skattemyndighetema åter-som som
finns i SPAR. Skatteuppgiftema skall enligt förordningen det stat-om
liga personadressregistret lämnas till SPAR i elektronisk fomi Riks-av
skatteverket och skattemyndighetema.

Skatteuppgiftema i SPAR lämnas sedan inte vidare i elektronisk
form till sig myndigheter eller enskilda, med undantag för polis-vare
myndigheter och Tullverket enligt lagen det statliga personad-som om
ressregistret får sådana uppgifter. Skatteuppgiftemata emot ianvänds
stället vid urvalsdragningar, där den önskar uppgifter får vis-som ange

kriterier för dragningen. Skatteuppgiftema dåskall ordnas i klassersa
det Statenssätt personadressregistemämnd beslutar. Vad köpa-som

dvs. den mottagande myndigheten eller fårenskilde, delren, ärav en-
dast och adress de angivnanamn urvalskri-motsvararpersoner som
teriema.

9.1.2 SPAR förhållandei till dataskyddsdirektivet

En väsentlig fråga bestämmelsernaär i dataskyddsdirektivet på-om
verkar de rättsliga möjligheterna använda skatteuppgifteratt som-primärt har samlats för beskattningsändamål i skatteförvaltningens-
databaser för direktreklamändamål i SPAR. Ett formulerasättannat att
frågan skulle kunna insamling uppgifter till beskattnings-vara om av
databasen för bl.a. utlämnande till register där uppgifter säljsett för
direktreklamändamål berättigatär ändamål med databasen.ett

detAtt huvudöver tillåtetär behandlataget personuppgifter föratt
direktreklamändamål kan utläsas artikel i7 dataskyddsdirektivet ochav
i 10 § f personuppgiftslagen. I de bestämmelserna attanges personupp-
gifter får behandlas samtycke för ändamålutan be-att ett rör ettsom
rättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos sådanen
tredje till vilken personuppgifterna lämnas skall kunna tillgodo-man ut

det intresset väger den registreradesän intresseses, om tyngre skyddav
kränkning den personliga integriteten.mot frågaI SPAR innebärav om

detta Statens personadressregistemämndatt denär personuppgifts-
ansvarige och det intresset hosär de företagatt till vilka uppgifterm.m.
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registreradesdeskallurvalsdragning vägas motlämnas ut somgenom
kommer-detföreligga förtordepresumtionEnintegritetsintresse. att

jfr Datalags-falli dessaintegritetsintressetsiella intresset överväger
Informationsteknik,OffentlighetIntegritetbetänkandekommitténs --

finnsinnebördendenbestämmelsef..362 En1997:39SOU avs.
detpersonuppgiftslagen, därockså uttalad i 11 § attdirekt anges per-

marknads-ändamål direktförfår behandlas rörintesonuppgifter som
personuppgiftsan-dendetta hosanmältregistrerade hardenföring om

svarige.
dataskydds-ifråga bestämmelsernaemellertidDet är omannanen

från beskatt-uppgifterutnyttjamöjlighetenförhindrardirektivet att en
dataskyddsdirektivetsdirektreklamändamål. Enligtförningsdatabas ar-

personuppgifter allsförgrundläggande kravpunkt 1tikel är attett
berättigat. Enligtbehandlingenändamåletfå medin, ärskall samlas att

utlärnnan-får behandling,direktivetbestämmelse i t.ex.senaresamma
uppgifterna samla-ändamål för vilketoförenligt med detde, inte vara

Några särskilda bestämmelseravsnitt 6.6.1.iin dettades se mer om
ändamåldisparatablanda heltfrågan berättigade idetrör attomsom

di-beskattning ochfalletpersonuppgifter i dettaför behandling av -
har Datalags-dataskyddsdirektivet. Tvärtomifinns interektreklam -

några hinderinte finnsåsikt framfört detkommittén sin mot attattsom
1997:39 350. Detin SOUändamål uppgifter samlasflera när s.ange

inne-mellanledimplikationer isvårt EG-rättsligaär även ettatt somse
där-dataregister förin till statligtuppgifter först samlasbär attettatt

från uppgif-register, vilketstatligt reglerattillefter lämnas annatut ett
direktreklam. Underanvändas itill tredje förlämnas över attter man

beskatt-bestämmelserdet finns tydligaförutsättning attatt angersom
direkt-utläsasfår i dvs. det kanningsuppgifter användas SPAR, attatt

skatteuppgiftema, torde detändamål aktuellamed dereklam är ett vara
frånuppgifter beskatt-EG-rätten utnyttjamöjligt konflikt medatt utan

det statligaför urvalsdragningar enligt lagenningsdatabasen om per-
Sådana finns i den sist nämnda lagen.sonadressregistret. bestämmelser

på användningen9.1.3 Integritetsaspekter av

skatteuppgifter i SPAR

skatteuppgifter i SPARanvändningenfinns andra aspekterDet änav
direktreklamändamål utnyttja infor-förde EG-rättsliga. Förfarandet att

skyldiga lämna tilluppgifter enskildamation baseras är attsomsom
ifrågasättas från integritetssyn-skattemyndighetema kan onekligen

vår betänkligtenligt uppfattning principielltpunkt. Det är att person-
tvång syfteuppgifter enskilda under för bestämtlämnas ett an-som av
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för ändamålvänds för vilka uppgifterna aldrig hade kunnat samlas in
frivillig Vi såledeskänner allmän införtveksamhetän väg.annat en

skatteuppgifter används för urvalsdragningar i SPAR.att
Å andra sidan upprätthållandetkan det positivt för högtettvara av

integritetsskydd urvalsdragningar sker under statligt kontrolleradeatt
former det handlar skatteuppgifter. torde nämligen intenär Dett.ex.om

någrafinnas hinder i dataskyddsdirektivet eller personuppgiftslagen för
företag eller andra enskilda register för direktreklamända-upprättaatt
mål innehåller motsvarande uppgifter SPAR. skatteupp-Desom som
gifter det sig tidigare offentliga, vilket innebärrör är nämntom som

registrerasde kan samlas och i privata register. dettaIatt samman-
hang kan Europarådet år 1985nämnas rekommendationatt antog en

skydd för personuppgifter föranvända direktreklamändamål Reco-om
mmendation No. R85 20. Bland i rekommendationenannat attanges

det inte finns hinder i nationell lagstiftning kan helstom vem som sam-
personuppgifter för direktreklamändamål från offentliga register.

Den registrerade skall dock ha sig uppgifterrätt motsättaatt att om
honom registreras i marknadsföringsförteckningar eller uppgifternaatt
lämnas till tredje Alternativt skall den registrerade fåhaut rätt attman.
personuppgifter strukna förteckningama.ur

Vad vårenligt uppfattning sannolikt föravgörande ickeärsom om
offentliga register för försäljning uppgifter urvalsdragningarav genom

skulle komma inrättas möjligheten del informa-attm.m. att taom av
tionen SPAR försvann, det behov finns iär samhället degenom som av
aktuella uppgifterna för direktreklamändamål. Om behovet är stort

svårttorde det förhindra sådan utveckling. förhållerHur detattvara en
sig med det omöjligt någonhaär bestämd uppfattning till-att utanom
gång till bredare underlag inom vårtförett uppdrag intesom ramen
har möjlighet Det kan principielläven grundatt iprestera. sättas
fråga tillhandahållandet personuppgifter för direktreklamända-om avl
mål uppgiftär bör handhas dvs. det börstaten,en som ettav om vara
offentligt åtagande. Inte heller den frågan ha möjlighet attanser oss
utreda Det bör inärmare. detta sammanhang frågornämnas att om
framtiden för SPAR för närvarande behandlas såväl Statensav person-
adressregistemämnd inom Regeringskansliet. vårTrots tveksam-som
het till använda skatteuppgifter i SPAR, lämnaratt därför inga för-
slag åtgärder.till
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vidpersonuppgifterBehandling9.2 av

taxeringsrevisioner m.m.

skatteförvaltning-iuppgifterbehandlingtill lagföreslagVårt avom
tillräckligtbedömningvårenligtbeskattningsverksarnhet utgörens

behand-automatiseradintegritet,personliga närenskildasförskydd
taxeringsrevisionervidanvändsling m.m.

personuppgifts-ochregleringentidigareDen9.2.1

lagen, m.m.

skattemyn-regleringentidigareden3.1.6 föravsnittiredogörVi av
taxerings-viddatabehandlingautomatiskanvändandedighetemas av

skattemyndig-Förföljande.innebar den attkorthetIrevisioner m.m.
personregisterskattskyldigasgranskaskulle kunnarevisionervidheter

utrustning,tekniskaregistreradeseller denmyndighetenshjälpmed av
skul-Skattemyndighetendatalagen.kompletteradereglerbehövdes som

därför interegisteransvarig ochblilagenenligt denintenämligen
dvs.registeransvariges,denvillkorbundenheller avsersomavvara

1987:1231lagenGenomregistren.användningreviderades,den av
därtillochtaxeringsrevision,viddatabehandlingautomatisk m.m.om -

bestämmel-datalagensdärförkompletteradesförordninganknytande -
föreskrif-meddelamöjlighetDatainspektionenså attsätt att gavsser

utlämnandeochfår användaspersonuppgiftervilkabl.a. omsomter om
med-harDatainspektionenpersonuppgifter.användningeller avannan

föreskrifter.sådanadelat
bestämmelserandrafinnspersonuppgiftslagen ävenUtöver om

1990:324,Taxeringslageninformation.lagradelektronisktskydd för
skat-prisregleringsavgifterochpunktskatter samt1984:151lagen om

bestämmel-innehållerförfattningarm.fl.1997:483tebetalningslagen
exempelSomfår genomföras.kontrollochrevisionhur annanomser

databe-automatiskförupptagninggranskningvidkan nämnas att enav
användasoch sökbegrepphjälpmedeltekniskafår deendasthandling,

revi-denOmrevisionen.ändamålet medtillgodoseförbehövs attsom
granskning harfrånbör undantasupptagningvissderade att enanser

förvaltningsdom-i allmänfå frågan prövadmöjlighethan dessutom att
beskatt-Även tvångsåtgärder isärskilda1994:466lagenstol. om

grundläggande reglerinnehåller vid sidan attningsförfarandet omav-
detåtgärdenförskälen uppvägerfår endasttvângsåtgärder vidtas om

enskildedenföråtgärden innebärövrigt ettintrång ieller sommen -
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antal skyddsregler för säkerställa materialet vidatt verkställighetenatt
beslut åtgärd med anledningett revision ellerav kontrollom av annan

inte behandlas otillbörligt Det finns såledesett sätt. vid sidan av
personuppgiftslagens bestämmelser rättslig reglering förfarandeten av
vid revisioner innefattar domstolsprövning i vissa fall,m.m. som

I samband med införandet personuppgiftslagen fann regeringenav
det inte längre fanns något direktatt behov särskild regleringav en av

ADB-revisioner prop. 1998/99134 68 ff.. Anledningen till detm.m. s.
främst skillnaden i definitionen begreppenvar personuppgiftsansva-av

rig enligt personuppgiftslagen respektive registeransvarig enligt data-
lagen. Enligt personuppgiftslagen tillkommer denansvaret som ensam
eller tillsammans med andra bestämmer ändamålet med och medlen för
behandlingen personuppgifter. Vid revision det skattemyndig-av ären
heten bestämmer ändamålet med den aktuellasom behandlingen, och
det därförär myndigheten blir personuppgiftsansvarig. Det innebärsom

myndigheten direkt åläggsatt de skyldigheter enligtsom personupp-
giftslagen åligger den personuppgiftsansvarige.

Regeringen fann vidare personuppgiftslagensatt regler och övriga
regler skydd för elektroniskt lagrad informationom tillräckliga förvar

tillgodose den enskildesatt behov skydd. Det fanns enligtav rege-
ringen inte heller i övrigt behov införa särskilda regleratt för ADB-av
revisioner, regeringen hänvisade ändå till Registerförfattningsut-men
redningen påpekandemed slutlig bedömningatt behovetom sär-av av
regler inte kunde förrängöras vid beredningen vårt förslag. Rege-av
ringens promemoria "ADB-revision" föregick nämndasom ovan pro--
position remissbehandlades särskilt Fi98/ 1915 och samtliga remiss--
instanser tillstyrkte eller hade inget erinra förslagetatt upphävamot att
lagen automatisk databehandling vid taxeringsrevision,om Fleram.m.
remissinstanser påpekade dock det värdefullt frånatt integritets-vore
synpunkt det hos skattemyndighetemaatt inrättas personuppgiftsom-
bud. Det förekom påpekandenäven andra skyddsåtgärderatt kundeom
behövas, i fråga s.k.t.ex. överskottsinformation. Medom överskottsin-
formation uppgifter tredje revisornavses får delom vidman som av
revisionen och sedan skulle kunna användas isom syfte.ett annat

Det påpekasbör vadatt sägs automatiserad behand-som ovan om
ling vid taxeringsrevisioner tillämpligtäven är på viss behandling av
material, kontrolluppgifter,t.ex. Riksskatteverket eller skattemyn-som
dighetema får medium för automatisk databehandling efter begä-

hos myndighet eller förelägganderan tillannan enskild enligt taxe-
ringslagen, lagen 1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifterom
m.fl. författningar. Det saknar betydelse uppgifterna erhållits påom
medium för automatisk databehandling eller skatteförvaltningenom
själv registrerar uppgifterna.
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särregleringBehovet9.2.2 av

fördetinnebärbetänkande atti detta myn-lämnarförslagDe som
Tullverkethosochskatteförvaltningeninombl.a.dighetsverksamhet

vidpersonuppgifterbehandlingavseendesärregleringfinnasskall av
personuppgifts-enligtgällerbestämmelserdeellersidan utöver somav

i skatte-uppgifterbehandlingtill lagarvåra förslagEnligt avlagen. om
verksam-Tullverketsrespektivebeskattningsverksamhetförvaltningens

behandlingautomatiseradförgällabestämmelser avsärskildaskallhet
ochavsnitt 8.1kap.5-7uppgifter se samtandrapersonuppgifter och

revi-skatteförvaltningenstalarnedanredovisningeniNär8.5. om
motsvarandedelartillämpliga ävenisionsverksamhet avserm.m.,

Tullverket.funktioner hos
skatteför-deltaxeringsrevisioner ärGenomförandet avenm.m.av

automatiseradanvändandetochbeskattningsverksamhet,valtningens av
alltsåkommerrevisionersådana attpersonuppgifter vidbehandling av

Personuppgiftsansvarigvårt lagförslag.ibestämmelsernaomfattas av
behandlarmyndighetblir denrevisionvidbehandling upp-för somen

med hjälpskerbehandlingenbetydelsedärvidsaknargifterna. Det om
utrustning, lik-tekniskaskattskyldigesdenellerskattemyndighetensav

myndighetentillhörrevisionenvidanvändsde somprogramomsom
behandlingenalltsågrundläggande ärDet attskattskyldige.deneller

beskattningsverksamheten.iledutgör ett
sinfullgjortskattskyldigkontrollkanRevision egenatt enavavse

uppgifter förinhämtandeuppgiftsskyldighet ellerochdeklarations- av
båda fallenItredjemansrevision.revideradedenkontroll änannanav

särskildaibl.a.automatiserad väg,personuppgifterbehandlas ana-
ekonomi-datorbaseradeföretagskontrollFörutomlysprogram. ettav

kanADB-revision,behandlingautomatiseradstödmed ensystem av
revisornpersonuppgifterbehandling attomfattarevision genomav

pappersdoku-innehållet iregister,olika attsjälv upprättar t.ex. genom
sambearbetningarform, ellerelektronisktillförs avöver genomment

centrala skatte-frånuppgifterexempelvispersonregister, närolika
järn-företagfrån revideratinhämtatsregisterregistret och ettett som

objekt kanÄven kontrollvärdaurvalmedsambandimaskinellt.förs av
sådana behand-påExempelförekomma.personuppgifterbehandling av

automati-förmediumerhållnauppgifterbearbetningarlingar är av
efterellertredjemansföreläggandenmedsambandibehandlingserad

registerupprättandemyndigheter, samtfrån andrabegäran egnaav
databasbegreppetdefinitionMed densambearbetningar.olika somav

ochrevisionvidskerbehandlingföreslår denkommer annansom
databaserförgällerbestämmelserdeomfattasintekontroll somatt av

således till-utförs kommerbehandlingden6.1.avsnitt Förse som
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lämpliga bestämmelser i personuppgiftslagen övriga före-samt av oss
slagna allmänna bestämmelser tillämpas. De allmänna bestämmelseratt

föreslår tillräckliga försom anser attvara garantera att person-
uppgifter behandlas i samband med revisioner ochsom andra kontroll-
åtgärder inte behandlas på otillbörligtett sätt.

frågaEn det finns skäl kommenteraatt nedansom närmare be-är
varandet den information hämtas vid skattekontroll.av Somsom
framgår avsnitt 5.3.2 föreslår vi uppgifter inteav behandlasatt isom
beskattningsdatabasen skall gallras år efter det ärendet harsenast ett att
avslutats. När det gäller viss information har erhållits i sambandsom
med skattekontroll kan denna tid dock i vissa fall för lång. Förvara
uppgifter revision behandlas i beskattningsdatabasenom har åsom
andra sidan föreslagit uppgifterna skall gallrasatt först efter år.tio

Arkivering revisionsdokumentationenav

Då revision avslutadär skall revisionsdokumentationenen arkiveras.
Inom skatteförvaltningen har vägledande instruktioner utarbetats i fråga

vilken information skall arkiveras.om Den revisionsdokumen-som
tation arkiveras i ärendet endastärsom uppgifter direktär hän-som
förliga till det aktuella ärendet. I dag skrivs normalt allt elektroniskt
lagrat material revisionenut när avslutas. Endast ipapper den mån
uppgifterna kan behövaantas eller påpresenteras användassättannat
direkt från medium för automatiserad behandling i den fortsatta hand-
läggningen kopia upptagningen sådantsparas en medium.av Den
reviderade kan exempelvis i samband med ifrågasätta resul-en process

revisorns bearbetningartatet av materialet. Behov kan därför finnasav
låta den revideradeatt göra beräkningarna. På sikt detom är möjligt att

arkivering även den övriga revisionsdokumentationenav kommer att
göras medium för automatiserad behandling.

Det enligt vårär mening väsentligt all dokumentation frånatt revi-
sioner bevaras eller kommer bevarassom på mediumatt för automatisk
databehandling, kan tillgängliggöras i läsbar form under den tid som
nuvarande gallringsregler föreskriver, dvs. normalt i tio år. Något
behov särskild reglering för möjliggöraav dettaatt kan dock enligt vår
mening inte föreligga. De allmänna bestämmelsernaanses kommer att
gälla endast under den tid revisionen eller kontrollen genomförs. För de
uppgifter skall bevaras ochsom användas i beskattnings-gemensamt
verksamheten kommer i stället de särskilda bestämmelserna be-om
handling personuppgifter i databaserav bli tillämpliga.att Detta inne-
bär i de fall helaatt eller delar dokumentationen, efterav avslutaden
revision, medium för automatiseradsparas behandling skall de gall-

efter årtio se avsnitt 8.1.5.ras
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överskottsinformationBehandling av

gällerrevisionsdokumentationarkiveringRedogörelsen avomovan
granskningenellerrevisionensyfteerhållits i detinformation somsom

kontrolleraförrevisiongenomförskattemyndighet attNäravsett. en
kan denskattskyldighosuppgiftsskyldighetenellerdeklarations- en

information över-tillgångfå tillockså kommaemellertid att annan
affärs-andraellerkunderföretagetsavseendeskottsinformation, t.ex.

Även få delrevisornkantredjemansrevisionvidkontakter. av upp-en
revisionendeden elleromfattar andra ängifter av-sompersonersom

avskiljsintressantbedömsöverskottsinformationDen avsomser.
Inforrnatio-ärende.föremål åtgärd iförför bli annatgranskaren ettatt

utredning, dentillledersådan direktdenkan att menart envara avnen
så denintressantbedömssådan inteockså den attkan att somvara

utredning.initierardirekt en
harinformationlagradelektronisktsärskild fara medEn som sam-

med ti-detrisk förfinnsdetrevisionerexempelvisin vid är attlats att
hos skatte-skattesubjektuppgiftssamlingaruppstår omfattandeden om
inteuppgifter bevarasförhindramyndighetema. För att ansesatt som
har Riks-utredning,initieradirektförtillräckligt intressanta att en

hanteringenbegränsarföreskriftersärskildautfärdatskatteverket som
revi-föreskrifterRiksskatteverketsEnligtöverskottsinformation. omav

revisions-tillförsuppgift inte1998:19 skallRSFSsion somenm.m.
dock integällerrevisionen avslutas. Dettaförstörasärendet närsenast

inne-påbörjats. Dettaharuppgifternagranskning den avserav somom
kunnaeventuelltfår föröverskottsinformation intebär attatt an-sparas

påbör-kontrolltillhar lettInformationvändas i framtiden. att ensom
Sådan överskottsinformationakt.berördebevaras i denjats personens

kan dockDetskrivselektroniskti dag intebevaras ututan papper.
bevarasframtiden kommerinformation idennaförutsättas attatt typ av

utsträckning.elektroniskt form i allti större
uppgif-gallringbevarande ochgäller förordning i dagDen avsom

med revisionerhållits i sambandtredjeter en annanen avsomom man
enskilde. Detvår skydd för denmening braskattskyldig enligt ärettger

sååtgärdtill gallrasinte lederöverskottsinformationväsentligt att som
uppgiftergallringsregelnföreslagnafort möjligt. Den attomosssom av

årskall gallrasbeskattningsdatabaseninte behandlas i senast ettsom
iemellertid uppgifter dessainnebärefter det ärendet avslutats, attatt

i dag.gäller En-längre tid vadfall skulle kunna bevaras under än som
så lång tidvår inte bevaras undermening överskottsinformationligt bör

uppgifternaår påbörjats dengranskningett utan att avser.somavsom
revisionen eller ärendeUppgifterna därför gallrasbör när annatsenast

intenågon uppgifterna hargranskning denavslutadär avserav somom
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påbörjats. Som konstaterar tidigare bör undvika i lag ställaattman
alltför detaljerade gallringsregler. Något behovupp reglera gall-attav

ringen överskottsinformation direkt i den föreslagnaav lagenav oss
finns enligt vår mening inte, sådan bestämmelse börutan i stället be-en
slutas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.av som

Tredjemansuppgifter hämtats in revisionsom genom m.m.

En fråga behandlingenrör uppgifterannan hämtas in i syfteav som att
någongranska den revideradeän eller förelagdaannan Så-personen.

dana uppgifter kan dels hämtas in tredjemansrevision eller tred-genom
jemansföreläggande, dels begäran från andra myndigheter. Upp-genom
giftsinsamlingen kan begränsad till eller fåtal ellervara etten personer
rättshandlingar kan också mycket omfattande. I de fallmen insam-vara
lingen omfattandeär detta oftastgörs någoni form urvals- eller kon-av
trollprojekt. Uppgifterna skrivs i vissa fall och hänförsut papper
direkt till den skattskyldige berörs uppgifterna. Det förekommersom av
också, framför allt materialetnär omfattande,är bearbetningaratt av
uppgifterna fortsätter, samkömingt.ex. med det centralagenom skatte-
registret eller andra register. Sådana automatiserade bearbetningar har

främsta syfte få fram underlag försom att bedömning kontrollen av om
skall företas eller inte avseende den uppgiften urvalspro-som avser
cess.

Det inteär ovanligt urvalsprocessatt i fleragörsen Exempel-steg.
vis kan den skattemyndighet hämtat uppgifterna förstasom göra ett

Övrigagrovurval. skattemyndigheter sedangör det slutliga urvalet av
intressanta kontrollobjekt. Vidare kan det förekomma registeratt ett

ursprungligen förupprättatssom kontrollprojekt delasett i ytter-upp
ligare eller flera olikaett register, dvs. kontrollprojekt bildas. Skä-nya
let till sådana uppdelningar oftaär andelen kontrollvärdaatt objekt är
så omfattande än projektatt måsteett genomföras.mer

Behovet bevara uppgifternaatt medium för automatiserad be-
handling varierar bl.a. beroende hur länge urvalsprocessen pågår. In-
går uppgifterna i kontrollprojekt,ett granskningt.ex. branschav en
eller företeelse, kan uppgifterna behövasen så länge projektet på-som
går och inte bara under själva urvalsprocessen. Registret fungerar i så-
dana fall även administrativtett stöd försom projektledaren. Exempel-
vis kan det registret framgå och tillnärav viss företagsakt säntsvem en
för utredning. När urvalsprocessen eller kontrollprojektett avslutas,
förvaras uppgifter skall bevaras normalt intesom i elektronisk form

utskrifter förutan görs respektive skattskyldig.
För den behandling utförs i urvalsprocesssom eller i kon-en ett

trollprojekt blir de allmänna bestämmelserna i vårt förslag till lag om
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beskattningsverksamhetskatteförvaltningeniuppgifterbehandling av
år eftergallrasskalluppgifterna senast ettinnebärtillämpliga. Detta att

inhämtandetdvs.Revisionsärendet,avslutats. avharärendetdet att
tillinkommituppgifternasåavslutatnormaltuppgifterna snartanses

urvals-ovanligtintehellerdet attärSom enmyndigheten. nämns ovan
kon-förregister upprättats ettochi flera ettattgörs somstegprocess

föreslag-register. Denfleraelleridelastrollprojekt ossavett nyaupp
knutendeneftersom ärsvår tillämpa,blidärförettårsregeln kan attna

ellerprojektmedsyftetavslutat. För ettärende ur-entill är attnär ett
aktuellakontrollenmåste fördetillgodoseskunnaskallvalsprocess

kon-tiddenhelaunderfå bevarasvår meningenligtuppgifterna som
gall-behövaskulleinhämtasuppgifterdepågår. Omtrollen t.ex. som

skattemyndigheter-innebäradettaskulleinhämtandet,år attefterettras
skullegång. Detuppgifterdessa ännuinbegära enatttvungnavarna

skattemyndighe-skattskyldigasåväl deförmerarbeteinnebära som
kontroller.dessainföras fördärförregler börSärskildatema.

alltställai lagundvikabörtidigarevi konstaterar attSom uppman
tidpunkterolikadereglerai lagengallringsregler. Attdetaljeradeför

skatte-samband medibli aktuellakanuppgifter,gallringför somav
de-alltförblirnuvarandedenliksomlageninnebäraskullekontroll, att

vår meningenligtbörsvår tillämpa. Detocksådärmedtaljerad och att
regeringen bestämmermyndigheteller denregeringentillöverlämnas
framhållas denbör dock närDetsådana regler. attutformanärmareatt

dvs.avslutat,kontrollprojekt närärellerslutliga urvalsprocessen ett
vårenligtuppgifternabestår, börinte längrekontrollensyftet med me-

beva-uppgifternamedgeskälregel intefinns iDetning gallras. attatt
eller kon-urvalsprocessenår detefterså lång tidunder attettsomras

påbörjatsgranskning harmindremedavslutatstrollprojektet än att av
påbörjats innebärgranskning harAtt attuppgifternaden enavser.som

kontroll.fördjupadiåtgärd lednågonvidtagitsdet ett ensom

Sammanfattning

samlatintegritetskyddsåtgärder enskildas sättsförDe genomuppsom
uppgifter i skat-behandlingvåra förslag till lagaribestämmelserna avom

Tullverkets verksam-respektivebeskattningsverksamhetteförvaltningens
vim.fl. lagar,taxeringslagenpersonuppgiftslagen ochhet isamt anser vara

skatteför-in isamlaspersonuppgifterförtillräckliga garantera attatt som
och andra kon-med revisionerverksamheterTullverketsvaltningens eller

deHärtill kommerotillbörligttrollåtgärder behandlasinte sätt. attett
skattemyndig-absolut sekretess hosomfattasuppgifter behandlas avsom

Även gällerhos Tullverketsekretesslagen.enligt och 2 §§hetema 9 kap. l
skaderekvisit.paragrafer sekretess omväntenligt strängsamma
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9.3 Bruttoavisering inom folkbokföringen

Bruttoavisering metod för tillhandahålla folkbokföringsupp-attsom
gifter inom statsförvaltningen strider enligt vår uppfattning inte mot
dataskyddsdirektivet, under förutsättning fråga regelmäs-äratt om
sigt och frekvent återkommande aviseringar betydandesom avser en
andel befolkningen.av

9.3.1 Vad bruttoaviseringär

Vi redogör i avsnitt 3.2.4 för den gällande rättsliga regleringen avi-av
seringsregistret. En grundläggande bestämmelse i lagen 1995:743 om
aviseringsregister är uppgifter får lämnasatt från aviseringsregistretut
endast uppgifterna enligt lag eller förordningom får registreras i ett
register hos Avisering fårmottagaren. alltså regel inte ske andrasom av
uppgifter deän beställaren själv får ha isom personregister.ett I prak-
tiken kan detta pågöras olika Vissatre sätt. kan få utvaldamottagare
uppgifter med hjälp naturliga avgränsningar, kommuntillhörig-av t.ex.
het, medan uppgifter för andra kan väljasmottagare särskildaut genom
markeringar i aviseringsregistret, för det.ex. har körkort.personer som
Det tredje alternativet innebär beställaren tillhandahålleratt aviserings-
registret fil med deen personnummer skall omfattaspersoner som

aviseringen, varefter ändringsaviseringav förgörs de personerna.
Efter framställning från Riksskatteverketen infördes år 1997 ett sy-

med s.k. bruttoaviseringstem medium för automatiserad databe-
handling för vissa myndigheter se l995/96:217 ll ff.. Brutto-prop. s.
avisering innebär fåratt mottagarna ändringsaviseringar avseende
samtliga i aviseringsregistret.personer Ur det materialet får den mot-
tagande myndigheten sedan själv söka fram uppgifter rörsom personervilka registreradeär i dennes register, medan övriga uppgifter gallras.
Urvalet uppgifter alltsågörs denav mottagande myndighetenav själv,
och inte Riksskatteverket vidav vanlig ändringsavisering.som

Bruttoavisering får enligt förordningen 1996:1298 aviserings-om
register användas i förhållande till Rikspolisstyrelsen, Kriminalvårds-
styrelsen, Lantmäteriverket, Vägverket, Centrala studiestödsnämnden,
Totalförsvarets pliktverk, kronofogdemyndighetema och Svenska kyr-
kans centralstyrelse. Bakgrunden till Riksskatteverkets framställning

få använda bruttoaviseringattom i förhållande till dessa myndigheter
deär allaatt är stora ändrademottagare folkbokföringsuppgifterav och

de, med undantagatt för Pliktverket, tidigare har haft möjlighet att ut-



Särskilda frågor 377SOU 1999:105

äldredetaviseringbruttoavisering vidmednyttja ett system genom
riksaviseringsbandet.

bruttoavisering harolika tillfällenvidRegeringen har attansett
1995/962217andra metoder semånga fördelar jämfört med t.ex. prop.

aviseringbetydligt billigarebruttoaviseringff. Bland än12 ärannats.
fall deti defrån mottagande myndighetendenfilöverföringgenom

Vi-folkbokföringsuppgifter.mängderhandlar användare storaavom
markeringaranvänder siginnebärskulle metoddare att avmanen som

från inte-många innebära nackdelarfall kunnaaviseringsregistret ii
någon iutvisar förekommermarkeringargritetssynpunkt, attt.ex. som

myndighetalltid lämpligt deninte hellerpolisens register. Det är att
få skickar fil meduppgifter aviserade,önskar personnummerensom

nämligenvissa fall kan dettill Riksskatteverket. Iaktuella personer
till Riksskatteverket,information lämnasinnebära känslig t.ex.att ut

polisregister. tordeuppgifter finns i olika Detvilka personer somom
alltså för bevara medi framtiden finnas starka skäläven att ett system
bruttoavisering.

Förhållandet dataskyddsdirektivet9.3.2 till

Bruttoavisering fler uppgifterinnebär behöver läm-änatt mottagaren
från ändamålaviseringsregistret. för vilket uppgifterna läm-Detutnas
i dag aktualisering, komplettering och kontroll uppgifter iärutnas av

Någonpersonregister ansvarig för. uttalad anled-ärett mottagarensom
ning ändamåleni grunden förändra med bruttoaviseringen finnsatt

Fråganinte. hur utlämnande uppgifter inte behö-är mottagarenav som
förhållandeställer sig i dataskyddsdirektivetstill bestämmelser.ver,

Enligt fårartikel i dataskyddsdirektivet7 personuppgifter behandlas
endast under vissa förutsättningar, samtycke det primära. Omärvarav

någotsamtycke saknas krävs de i artikeln situatio-uppräknadeatt av
för handen. fårBland personuppgifter behandlas detär annatnerna om

nödvändigt för utförandet arbetsuppgiftär allmänt intresseav en av
eller led i myndighetsutövning. kan enligt vårDet uppfattningettsom
inte i fråga behandling personuppgifter försättas aviseringsän-att av
damål tillåten med stöd den bestämmelsen.är Vad kan disku-av som

vilket fåraviseringär sätt göras.teras
fårPersonuppgifter enligt dataskyddsdirektivet samlas in bara för

särskilda, uttryckligt angivna och ändamål. fårberättigade De sedan
inte behandlas någotför ändamål oförenligt med deärsom ursprung-

ändamålenliga artikel 6.1 b. detNär gäller aviseringar ändringarav
folkbokföringsuppgifter innebär dessa krav enligt vår mening inteav

några svårtproblem. Det aviseringär ändrade folkbok-att attse av
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föringsuppgifter något skullesätt oförenligt med de syften förvara
vilka uppgifterna ursprungligen samlas in, denäven behand-om senare
lingen innefattar bruttoavisering. Det från börjanär till slut frågaen om
kontrollerad folkbokföring. Dataskyddsdirektivet ställer emellertid yt-
terligare krav på behandlingen personuppgifter. Personuppgifterav
skall adekvata och relevanta och får intevara omfatta vadänmer som

nödvändigtär med hänsyn till de ändamål för vilka de har samlats
och för vilka de behandlas artikel 6.1 c. Av dataskyddsdirek-senare
tivets ingress kan inte utläsas vad närmare med den bestäm-som avses
melsen. Inte heller har Datalagskommittén eller regeringen vidare kom-

innebördenmenterat bestämmelserna i direktivet ochav personupp-
giftslagen.

När enskilda bestämmelser i dataskyddsdirektivet skall tolkas detär
vårenligt mening viktigt hålla i minnet vadatt egentligen syftetärsom

med direktivet, nämligen vid behandlingatt personuppgifter skyddaav
fysiska grundläggande fri- ochpersoners rättigheter, särskilt tillrätten
privatliv, underlätta detsamt att fria flödet personuppgifter inomav
EU. Enligt vår uppfattning bör de relevanta bestämmelserna i data-
skyddsdirektivet tolkas så bruttoaviseringatt metod för tillgo-som att
dose behovet korrekta folkbokföringsuppgifterav inom förvaltningen, i
sig inte strider direktivet. Detmot torde dock inte förenligt medvara
direktivet i alla sammanhangatt använda sig bruttoavisering. Detav av-
görande måste behandlingenanser nödvändig.vara ärom

Datalagskomrnittén har i betänkandet Integritet Offentlighet In-- -formationsteknik SOUl997:39 359 redovisat sin pås. nödvändig-syn
hetskravet i dataskyddsdirektivet.

Vad nödvändighetsrekvisitet innebär inteär helt klart. De flesta uppgifter
kan faktiskt utförasrent manuellt personregisterutan även det kostarom
mycket och betydligt längretarmer tid än behandlaatt personuppgifter
automatiskt.

Som det kan nödvändighetskravetser inte rimligen innebära detatt
skall faktiskt omöjligt utföravara uppgiftatt sådan behandlingen utan av
personuppgifter omfattas EG-direktivetsom och den föreslagnaav lagen.
Kan uppgift däremot utförasen likanästan enkelt och billigt utan att per-
sonuppgifter behandlas, kan det inte nödvändigt behandlaanses att upp-gifterna; det kanske går likanästan bra användaatt uppgifter.anonyma

Vi ansluter till Datalagskommitténsoss tolkning. Den redovisadeovan
på nödvändighetskravetsynen i och för sig fråganavser det överomhuvud är nödvändigttaget behandlaatt personuppgifter sättett somomfattas direktivet. Motsvarandeav synsätt dock kan läggasanser

till grund för bedömningen viss automatiseradav behandlingom en är
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omfattasintebehandlingalternativet intenödvändig ärnär avsom
behandling.automatiseradformdataskyddsdirektivet, utan avannanen
förhållandeiförsvarbartvår meningsåledes enligtmåste attDet vara

för andrai ställetbruttoaviseringsiganvändaviss myndighettill aven
integritets-till hurdärvidbörändringsavisering. Hänsynformer tasav
avisering-medmångahuruppgifternakänsliga är, avsespersoner som

enligtinnebärmyndigheten. Dettilluppgifter aviserasoftahursamten
endastaviseringenuteslutetbruttoaviseringvår mening är avseratt om

något enstakavidendastaviseringfåtal eller görsett ompersoner
så högtå sidan inteandrakan sättasNödvändighetskravettillfälle. att

aviseringaråterkommandefråga dagligendet skall som avservara om
bruttoavise-vår det, förmening börEnligtSveriges befolkning.hela att

åter-frekventregelmässigt ochfråganfå användas,ring skall omvara
befolkningen.betydande andelaviseringarkommande avavser ensom
sådana detkaraktäruppgifter till sinde fall aviseringen ärI rör attsom

aviseringsmetoder,lämpligt med andrainteintegritetsskäl är t.ex.av
kriminalvårdsanstalt, torde kraven kunnauppgifter intagna i sättasom

fall.lägre i andraän
dataskyddsdirektivethindrar tillämpningenSammanfattningsvis av

bruttoavisering metodvår uppfattning inte användningenenligt somav
inom förvaltningen. Me-tillhandahålla folkbokföringsuppgifterför att

efter övervägandeendast dettoden bör dock användas när noggrant
uppnå rimlig effektivitet i aviserings-nödvändigt förbefinns att envara

förfarandet.

exekutionsväsendet9.4 Sekretess inom

Vårt målförslag: Sekretess skall gälla inom exekutionsväsendet i
angående utsökning indrivning ieller ärende och verksamhetsamt

enligt 1986:436 näringsförbud, för uppgift enskildslagen om om
förhållanden, stårpersonliga ekonomiska inteeller det klart attom

närståendeuppgiften kan röjas enskildeden eller honomutan att
lider skada eller inteSekretessen skall dock gälla uppgiftmen. om
förpliktelse pågåendemed den sökta verkställigheten i ettsom avses
mål måloch inte heller beslut i eller ärende.ett

Motsvarande sekretess skall gälla i myndighets verksamheten
förande eller utsöknings- och indrivningsdata-uttagavsersom av ur

enligtbasen lagen behandling uppgifter i exekutionsväsendetsom av
verksamhet, för uppgifter har tillförts databasen.som
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Utan hinder sekretessen skall uppgifter enskild få läm-av om en
till förvaltare i den enskildes konkurs.nas

Ett kreditupplysningsföretag har hämtat frånuppgiftsom en exe-
kutionsväsendets utsöknings- och indrivningsdatabas eller betal-
ningsföreläggande- och handräckningsdatabas, skall gallra uppgif-

den inte längrenär omfattas undantaget från sekretessten, förav
uppgifter i pågående mål hos kronofogdemyndighetema.ett

9.4.1 Sekretesslagens bestämmelser

I avsnitt 2.5.2 redovisar vilka Sekretessregler kan tillämp-som vara
liga för verksamheten hos kronofogdemyndighetema. Bestämmelser

sekretess inom exekutionsväsendet måli eller ärenden angåendeom
exekutiv verksamhet finns i 9 kap. 19 § sekretesslagen 1980:100. Där

sekretess gäller för uppgifteratt enskilds personliga elleranges om
ekonomiska förhållanden det kan den enskilde någonellerantas attom
honom närstående lider avsevärd skada eller betydande men om upp-
gifterna röjs. Ett rakt skaderekvisit uppställs alltså för uppgifteratt
skall kunna sekretessbeläggas. Vissa uppgifter måli eller ärenden i den
exekutiva verksamheten omfattas dock inte alls sekretess. Det gällerav
uppgifter förpliktelse med den sökta verkställigheten ochom som avses

måletbeslut i eller ärendet. Det innebär exempelvis informationatt om
någon gäldenär hosär kronofogdemyndighet,att uppgifter den-en om

skuld, exekutionstitel och uppgifter sökanden i enskilda målnes om
skall lämnas föregående sekretessprövning.ut utan

I verksamhet förande eller register enligtsom avser uttagav ur
utsökningsregisterlagen 1986:617 gäller motsvarande sekretess isom
den övriga verksamheten för uppgifter har tillförts registret. Detsom
innebär uppgifter förpliktelseratt och beslut i mål eller ärendenom

har tillförts och finns i register inte omfattassom sekretess,ett av me-
dan övriga uppgifter inte skall lämnas sekretessprövning. Sek-ut utan

för uppgifter i utsökningsregisterretessen gäller både frågai föran-om
de registret och detsamma. Det alltsåuttag inteav är endast hos kro-ur
nofogdemyndigheterna och Riksskatteverket uppgift omfattassom en

sekretess, hos andraävenutan myndigheterav har terminal-som
åtkomst, dvs. Tullverket och skattemyndigheterna, dock endast så länge
uppgiften finns kvar i registret. I praktiken innebär detta sekretessenatt
enligt 9 kap. 19 § sekretesslagen gäller så länge uppgiften endast till-är
gänglig via terminalbild. När exempelvis skattemyndigheten gören en
utskrift utsökningsregistret, kommer uppgiften i ställetur omfattasatt
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sekre-Skattemyndigheten dvs. absolutförgällerden sekretess somav
tess.

sekretesskyddetProblem med det9.4.2 svaga

uppgiftermängdkombinerat med denraka skaderekvisitetDet stora
generelltnågon innebär sekretessenomfattas sekretess,inte attsom av

oftainteuppgifter i den exekutiva verksamheten. Detför ärär svag
betydandeavsevärd skada ellerden enskilde liderdet kan antas attsom

såle-för sekretessuppgift lämnas Kravenhonom ärut.men om en om
kronofogdemyndighetdärför sällsyntdes mycket höga. Det är att en

få del meduppgift begärkan lämnavägra att taut avsom en personen
det oftaoffentlighetsprincipen. utlämnande handlarstöd När vägrasav

enskildes sociala situation,detaljerade beskrivningar denom mer av
sjukdom. kan gäl-eventuellt med uppgift Ett exempel attvara enom

förbehållsbeloppvill vid löneutmätning grunddenär ha högreett av
Även sådanahar sjukdom kräver specialkost. uppgifterhanatt somen

kronofogdemyndigheten finnakan emellertid sig nödsakad lämnaatt
Bedömningen enligt sekretesslagen visar ofta det i och för sig ärut. att

obehagligt för gäldenären uppgiften sprids, rekvisitetatt attmen avse-
värd skada eller betydande inte uppfyllt.ärmen

Hur sekretesskyddet inom exekutionsväsendet framträderärsvagt
tydligt det i relation till den absoluta in-sekretess gällernär sätts som

skatteförvaltningens beskattningsverksamhet enligt 9 kap. 1 § sek-om
åskådliggörasretesslagen. kan följande jouma-Detta med exempel. En

list fåbegär skattemyndighet del handlingar,att tasom av en av exem-
pelvis från någonsbesked bank banktillgodohavanden, kom-ett en om

förvägras detta. I de fall uppgifterna har förts till kro-överattmer en
nofogdemyndighet får han med sannolikhet uppgifter.stor ut samma

En kronofogdemyndigheternas huvudsakliga uppgifter är att ut-av
reda gäldenär några tillgångar.har utmätningsbara En rationellom en
handläggning förutsätter får hämta uppgifterna enkeltatt ettman

från andra myndigheter.sätt, En del uppgifterna hämtast.ex. stor av
från skattemyndighetema, frånframför allt uppgifter deklarationer och
kontrolluppgifter. I de fall det inte finns reglerad uppgiftsskyldighet,en
skall sekretessprövning innan fårkronofogdemyndighet delgörasen en

frånuppgifter sådanskattemyndighet. fråganIen situation avgörsav en
uppgifter skall lämnas eller inte ofta med stöd general-utom av

klausulen i 14 kap. 3 § sekretesslagen. innebärDet skattemyndig-att
måsteheten prövning kronofogdemyndighetens intressegöra en av om
få tillgång till vissa uppgifter uppgift banktillgodo-att t.ex.av en om-

havanden företrädehar framför den enskildes intresse bl.a. attav-
uppgifterna fortsättningsvis kommer föremåläven för starktatt ettvara
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ris-sekretesskydd. faktor i denna prövning hurEn vägs är storsom
frånför uppgiften kommer kronofogdemyndig-ken lämnasär att att ut

Påheten. grund den skillnaden i kronofog-sekretesskydd harstoraav
i svårt fråndemyndigheter därför i vissa fall haft skattemyndigheteratt

få del uppgifter behövs exekutivai den verksamheten.av som
direktåtkomstKronofogdemyndighetemas till det centrala skatte-

registret innebär åtkomstr myndigheterna har vissagaranterad tillatt
frånuppgifter Såskattemyndighetema. länge dessa uppgifter endast be-

handlas kvarstårkontroll terrninalbild enligt 9 kap. 1 § sek-genom
retesslagen den absoluta skattesekretessen för uppgifterna, närmen en
kronofogdemyndighet utskrift skatteregistret och ingör sorteraren ur
uppgifterna i gäldenärsjournal, kommer den exekutions-en svagare
sekretessen gälla. När kronofogdemyndighet detta ellersätt,att en

inhämtande fråndel information skatte-väg, targenom annan av en
myndighet kommer uppgifter har starkt sekretesskydd hosettsom
skattemyndigheten i de flesta fall bedömas offentliga hos kro-att som
nofogdemyndigheten. Följden detta uppgifter kanär attav som vara
integritetskänsliga och enskilda i vissa fall skyldiga lämnaär attsom
till skattemyndighetema åtkomligablir för allmänhet.störreen

9.4.3 Bakgrund till nuvarande reglering

Före sekretesslagens tillkomst fanns det inga sekretessbestämmelser för
den exekutiva verksamheten med undantag för reglering tystnads-om
plikt. Huvudprincipen alltså full handlingsoffentlighet. Med undan-var

för den bestämmelse lagts till sekretesstag för utsökningsre-som om
gister, har 9 kap. 19 § sekretesslagen lydelse i dag vid la-samma som

tillkomst. I motiven prop. 1979/80:2 287 ff. anförde departe-gens s.
mentschefen bl.a. följande.

Den exekutiva verksamheten innefattar till del myndighetsutövningstor
enskilda. Intresset allmän insyn i verksamheten måstemot därmedav an-

betydande. Inskränkningar i offentligheten bör därför inteses görasvara
det finnsän starka skäl härför. sådanaannat Endast uppgifter vilkasom

röjande kan leda till skada eller påtagligt slag förantas denmen av en-
skilde bör alltså komma frågai för sekretessbeläggning. Full offentlighet
bör liksom hittills rådaalltid för uppgifter någon föremål förärattom

åtgärderexekutiva och åtgärdernavad De särskilda problemavser. som
från integritetssynpunkt kan uppkomma vid fortsatt utbyggnad deten av
riksomfattande ADB-systemet för exekutionsväsendet, påbörjats försom
några år sedan, bör i första hand angripas med hjälp datalagenav
1973:289 och kreditupplysningslagen 1973: 1l73....
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frånfår skildakronofogdemyndighetden exekutiva verksamhetenI
håll mångskiftande viktigaste materialetuppgifter enskilda. Detdel omav

ligger till grund för verk-givetvis uppgifterna i de olika handlingarär som
uppgifterställighet, dvs. restlängder, saköreslängder, domar Dessam.m.

myndigheter har meddelat besluten ii allmänhet offentliga hos deär som
fråga. i princip offentligaenlighet med vad jag har bör deI sagtnyss vara
också hos exekutiva myndigheten. Undantag bör emellertid kunnaden

för vissa uppgifter finns i saköreslängd. syftar uppgifterJaggöras som
påföljd uppgifter finnsböter, häktning Dessa iänom annan om m.m.

längden därför de betydelse för indrivningsarbetet. Enligt minäratt av
sådana frånmening bör uppgifter kunna skyddas insyn.

Även föreliggai andra fall kan det behov hos kronofogdemyn-attav
sådanadighet sekretesskydda uppgifter enskilda utpräglat inte-ärom som

gritetskänsliga och vilkas röjande skulle medföra betydande för denmen
enskilde. För det exekutiva arbetet skall kunna bedrivas ända-att ett
målsenligt frånbehöver kronofogdemyndighet bl.a. andra myndig-sätt

sådanaheter skaffa sig uppgifter gäldenären förunderlag attom som ger
betalningsförmåga.bedöma gäldenärs Det kan sig vitt skilda slagröra om

uppgifter, såsom uppgifter från deklarationshandlingar ocksåt.ex.av men
uppgifter anstaltsvistelse, arbetslöshet sjukdom. Också dåoch dylikaom

inhämtasömtåliga uppgifter enskilds förhållandenpersonliga på annatom
från gäldenären själv eller i sambandsätt, med förrättning, bört.ex. upp-

: gifterna givetvis kunna skyddas.
Enligt; min mening det emellertid inte bara uppgifterär utpräglatav

personlig behöver kunna sekretesskydda i exekutiva ärenden,art som man
också vissa uppgifter förhållanden.ekonomiska dåDet gällerutan om

framför allt uppgifter näringsidkares affärs- driftsförhållan-rör ellersom
den. För indrivningsarbetet många gångerdet väsentligtär myndig-att
heten skaffar sig kännedom dylika frågauppgifter i de företagom om som

föremål för indrivning.är Med tanke den exekutiva verksamhetenatt
till frågorövervägande del ekonomiskrör bör sekretessen begrän-art,av

sådant inte flertalet uppgifter områdetsätt undandrasett attsas
offentlighet. Hemlighållande bör därför bara kunna ske för förhindraatt

den uppgiften tillfogas avsevärdrör skada. kanatt Det gällasom t.ex.en
uppgifter förestående affärsuppgörelser betydelse, affärsförbindel-om av

investeringsplanerser, m.m.
Det behov sekretess hos exekutiv myndighet sålunda före-av som

ligger har tillgodosetts bestämmelserna i förevarande paragraf. Se-genom
kretesskyddet uppgifter enskilds personliga eller ekonomiskaavser om
förhållanden. Som förutsättning för sekretess uppställs rakt skade-ett
rekvisit. Avsevärd skada eller betydande för den enskilde någonellermen

närståendehonom måste kunna för sekretess skall gälla. Paragra-antas att
fen skydd också för uppgifter gäldenären.änger om annan ..
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Med tanke möjliga offentlighet rådabör inomstörsta denatt exe-
kutiva verksamheten har myndighets frånbeslut undantagits sekretessen.
Likaså har uttryckligt undantag gjorts för uppgifter förpliktelseett om

med den sökta verkställigheten. Uppgifter avhys-t.ex.som avses om en
ning eller handräckning, fordrings storlek eller beloppdetannan en som
skall drivas blir därmed alltid offentliga.

En sammanfattning vad i propositionen frågai denna visarsägsav som
ansåg den omständigheten den exekutiva verksamhetenatt att attman

till del innefattar myndighetsutövning enskilda medfördestor mot att
intresset insyn betydande. De särskilda frånproblem integritets-av var
synpunkt kunde uppkomma vid utbyggnad datorsystemen ansågsom av

i första hand borde angripas med hjälp datalagen och kre-man av
ditupplysningslagen. Ett skäl inte sekretessbelägga uppgifter i hand-att
lingar ligger till förgrund verkställigheten uppgifterna intesom attvar

sekretessbelagda hos den frånmyndighet vilken de kommer.var

9.4.4 Utvecklingen efter sekretesslagens tillkomst

finnsDet anledning granska utvecklingennärmare sedan sekretess-att
lagens tillkomst år 1980, och de skäl dåöverväga anfördes harom som

tyngd i dag eller bör komma till slutsats.samma om man nu en annan
sekretesslagenNär korn till gällde fortfarande utsökningslagen från

år 1877. Arbetsmetodema då helt annorlunda jämfört med devar som
tillämpas sedan utsökningsbalken utsökningslagen den januari1ersatte
1982. Före utsökningsbalkens införande det i varje målenskilt därvar
utmätning lös egendom hade begärts, obligatoriskt kronofogde-av att
myndigheterna besökte gäldenärens bostad för eftersökaatt utmät-
ningsbara tillgångar. Bostadsförrättningen ofta den enda efterforsk-var
ningsåtgärd kronofogdemyndighet vidtog. Den skriftliga doku-som en
mentation besöket resulterade i i flertalet fall mycketsom var summa-
risk. Vanligtvis antecknades det förhållandet gäldenären saknadeatt ut-
mätningsbara tillgångar endast kryss i Den medett ruta.genom en som
stöd offentlighetsprincipen begärde få del den informationav att ta av

fanns gäldenären dåhade inte mycket hämta.som om att
Utsökningsbalkens införande innebar helt arbetssätt. Krono-ett nytt

fogdemyndighetema fick vidgad skyldighet utreda gälde-en att om
har tillgångarnären kan ocksåutmätas, vidgad frihet väljasom attmen

utredningsmetod. Antalet bostadsförrättningar har drastiskt minskat. I
stället utnyttjar kronofogdemyndigheterna möjlighet kallaatten ny
gäldenären till sig. Gäldenären har också lagstagad skyldigheten att
under straffansvar lämna upplysningar sina tillgångar, upprättaattom
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förteckning bekräfta riktigheten förteckningendem ochöver atten av
Ävenheder skyldigoch tredje gäl-ärsamvete. attman uppge om

denären har fordran eller mellanhavande med honom. Krono-annaten
fogdemyndighetema kan vitesförelägga intetredje lämnaren man som

tillgångarupplysningar. En söka efter kom med utsök-väg attny som
ningsbalken efterforska upplysningar gäldenären i olikaattvar om re-
gister. Bland förstade register blev aktuella skatteregistren.som var
Genom lagstiftning och arbetssätt har kronofogdemyndigheter-ny nya

således, allt efter det fåttmetoderna har utvecklats, möjligheterattna
kartlägga förhållandengäldenärens ekonomiska med betydligtatt en

precision tidigare.större än
När lagen 1993:891 indrivning statliga fordringarom av m.m.

i årträdde kraft 1994 utökades kronofogdemyndigheternas utrednings-
skyldighet ytterligare beträffande målen.de allmänna Förutom till-en
gångsundersökning skall kronofogdemyndighetema också göranu en
gäldenärsutredning. sådanEn innebär kronofogdemyndighet vidatt en
sidan tillgångar,söka efter utreder gäldenärens totala skuld-ävenattav
sättning, orsaken till skuldemas uppkomst, näringsverksamhets omsätt-
ning och resultat, möjligheter återvinningtill görsamt en prognos
avseende gäldenärens framtida betalningsförmåga. Dessutom sökan-är

mål,den i allmänna enligt indrivningsförordningen 1993:1229, skyl-
dig underrätta kronofogdemyndigheten har uppgifteratt om man om
gäldenärens ekonomiska förhållanden kan betydelseantassom vara av
för indrivningen. Denna utveckling hos kronofogdemyndighetema har
medfört behov också förbättra dokumentationen.ett Myndig-attav
heterna för anteckningar allt utreds. iDen dagnoggranna om som som
med stöd offentlighetsprincipen begär upplysningar gäldenärenav om
får därför uttömmandeavsevärt vad falletett tidi-änmer svar som var
gare.

Även den tekniska utvecklingen bådeinom exekutionsväsendets
område och samhället i övrigt, har bidragit till förändra förutsätt-att

Årningarna. 1980 datoriseringen inom exekutionsväsendet bara på-var
börjad avsågoch endast de allmänna målen. Nu har fulltett ut-man
vecklat handläggningsstöd inbegriper måltyper.alla För närvaran-som

pågårde dessutom arbete med konstruera datoriserat mål-att ett nytt
hanteringssystem, INIT, kommer innebära väsentligt ökadeattsom
möjligheter för kronofogdemyndighetema på rationellt hand-att sättett

målen.lägga En ökad mängd uppgifter gäldenärema kommer såle-om
des hanteras med datorstöd.att

Utvecklingen på IT-området utanför exekutionsväsendet har också
påverkat möjligheterna utreda gäldenärens förhållanden.att Mycket in-
formation i samhället, år 1980 endast fanns tillgänglig i icke elek-som
tronisk form eller i datoriserade register utvecklade frånsvagtsom var

1319-1588SkattTullExekutionNormer
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söksynpunkt, i dag sökbara strukturerat Här kan,är sätt.ett mer
mångabland andra, Riksförsäkringsverkets och Värdepappers-nämnas

centralens register. Från Riksförsäkringsverket får kronofogdemyndig-
heterna uppgifter frågefilcentralt sända varje Tidi-att natt.genom en

inhämtades dessa uppgifter frånmanuellt varje försäkringskasse-gare
kontor. Värdepapperscentralen exempel central registreringär ett
utanför den statliga sektorn underlättar sökandet efter tillgångar.som
Kronofogdemyndighetema har i och för sig inga datoriserade rutiner

förfrågningarför till Värdepapperscentralen, bara den omständig-men
heten frågoralla kan ställas till subjekt underlättar.att ett

Kronofogdemyndighetema fåtthar utökade arbetsuppgifter.även De
deltar i det myndighetsgemensamma arbetet ekonomiskt.ex. mot
brottslighet. I det sammanhanget har det uppstått speciella påproblem
grund de sekretessbestämmelser gäller för exekutionsväsendet.av som

frågaDenna har tagits Ekosekretessutredningen i betänkandetupp av
Ekonomisk brottslighet och sekretess SOU 1999:53. Utredningen har

led i myndigheters samverkan vid bekämpandetett ekonomisksom av
brottslighet, föreslagit stärkt sekretesskydd i den exekutiva verksam-ett
heten för uppgifter bl.a. brott och planerade aktioner. De problemom

har föranlett Ekosekretessutredningens förslag delvisärsom av samma
karaktär de komma till med, nämligenrätta detattsom avser att

sekretesskyddet inom exekutionsväsendet innebär problemsvaga när
kronofogdemyndigheter behöver del känsliga uppgifter finnsta av som
hos andra myndigheter.

Ett område där det har skett betydandeannat utveckling detären
Äveninternationella samarbetet. i det sammanhanget kan Sekretessreg-

lema problem. I andra länder, de nordiska,ett haräven litenvara man
förståelse för så del uppgifterna hos kronofogdemyndighe-att stor av

lämnas till den begär det.terna Dennaut omständighet åter-ärsom en
hållande faktor kronofogdemyndighetnär vill ha upplysningar frånen
andra länder.

En förändring ocksåhar skettstor exekutionsväsendets organi-av
Årsation. 1980 fanns det 81 distrikt och i och dessa själv-vart ett av en

ständig kronofogdemyndighet. dagI finns det endast tio regionala kro-
nofogdemyndigheter. Detta har medfört informationatt störreom en
mängd gäldenärer har samlats varje myndighet.

Med hjälp datorteknikenhar också kreditupplysningsverksamhe-av
gjort betydande framsteg.ten Annu under början 1980-talet samladeav

kreditupplysningsföretagen sina uppgifter besök-agentergenom som
alla de 81 kronofogdemyndighetemate och alla de 100närmare tings-

förrätterna hämta upplysningaratt vilka saknade utmätnings-om som
bara tillgångar och lagsökningsutslag I dag lämnas dessaom ochm.m.
flera andra uppgifter dagligen med hjälp automatiserad behandling.av
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kredit-inomtillförlitligheteneffektiviteten ochpåtagligt höjtharDetta
upplysningsverksamheten.

inomsekretessenförändringarMöjliga9.4.5 av
exekutionsväsendet

förhållan-problem detvilkaföregående avsnitten föri deVi redogör
medför, bak-exekutionsväsendetinomsekretesskyddetdevis svaga

exekutionsväsendetinomutvecklingregleringtill dagensgrunden samt
för de altema-redogöravsnitttillkomst. I dettasekretesslagensefter

i avsiktharsekretesslagstiftningen övervägtförändringartiva somav
problemen.till medkomma rättaatt

Öve rföringssekretess

sekretess gälleri sekretesslagenbestämmelseinnebärI allmänhet atten
slås för verk-fast särskiltSådan sekretessför viss verksamhet. ensom

benäm-beskattningsverksamheten, brukarförsamhet, i 9 kap. 1 §t.ex.
bestämmelser finns reglerprimäraprimär Utöver dessasekretess.nas

överföras tillverksamhet kaninom vissinnebär sekretessenattsom
gäller för uppgift hossekretessverksamhet, dvs. denatt som enannan

uppgiften lämnas tillgällamyndighet kommer även utatt enomen
sådanefter överföringgällermyndighet. Den sekretess som enannan
Sekundär sekre-brukar kallas sekundär sekretess.mellan myndigheter

för affärs- eller driftför-gäller enligt 8 kap. 8 § sekretesslagentess t.ex.
hållanden enskild myndighet.vid affärsförbindelser mellan och Ien en

bestämmelser överförings-13 kap. sekretesslagen finns generella om
i vissa fall, i verksamhet tillsyn och revision.sekretess t.ex. avsersom

densamtliga dessa bestämmelser gäller dock det hosFör att mot-om
skyddatagande myndigheten finns sekretessbestämmelser skallsom

såmyndigheten,intressen sekretessen hos den utlämnandesamma som
dåöverförs inte sekretessen. stället gäller enligt 13 kap. 6 § sekre-I

tesslagen den primära hos den mottagande myndigheten.sekretessen
Ett de redovisade problemen med den sekretessen hosav ovan svaga

kronofogdemyndigheterna, nämligen den begränsning medfördensom
möjligheterna frånlämna uppgifter skattemyndigheter till kro-att utav

nofogdemyndigheter, skulle kunna lösas föreskrifter inne-genom som
bär den absoluta sekretessen inom skatteförvaltningen skall överfö-att

till kronofogdemyndigheten uppgifter överlämnas. Om för-närras en
ändring inomsekretessen exekutionsväsendet hade behövts endastav
för underlätta frånutlämnande skattemyndigheter sådan åt-hadeatt en

åtgärdgärd kanske varit föredra framför träffar alla uppgif-att en som
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vilket skulle fallet med förstärkning sekretess-allmänter, vara en av
skyddet. De integritetsproblem följer känsliga uppgifterattsom av om
den enskilde har sekretesskydd hos kronofogdemyndighetemaett svagt
skulle däremot inte ocksålösas med den metoden. Ett problem är att
med överföringssekretess skulle olika sekretessbelagda uppgifter hos

kronofogdemyndighet komma ha olika starkt sekretesskydd. Enatten
uppgift ianvänds ärende hos kronofogdemyndigheten ochettsom som
har inhämtats från skattemyndighet alltsåskulle omfattas denen av
sekundära sekretessen absolut sekretess, medan uppgifterövriga i
ärendet skulle omfattas den primära sekretessen rakt skaderekvisit.av
För uppgift banktillgodohavande skulle såledesdet innebä-t.ex. en om

upplysningen frånkommer gäldenären själv gäller det rakaatt omra
skaderekvisitet, medan absolut sekretess gäller uppgiften kommerom
från skattemyndigheten. Enligt kronofogdemyndighetens rutiner tillfrå-

alltid gäldenären banktillgodohavanden och uppgiften kontroll-gas om
i skatteregistret. Sekretessen dåskulle kunna bli beroende vari-eras av

från uppgiften först kommer, vilket i hög grad beroende slumpen.är av
sådanEn ordning både omöjlig förklara för de berörs ochattvore som

omöjlig hantera.att

Utlämnandebestämmelser

För kronofogdemyndighet fåratt de uppgifter frångarantera att skat-en
temyndighetema behövs i verksamheten, kan i stället i lag ellersom
förordning vissa, eller samtliga, uppgifter skall lämnasatt tillanges ut
kronofogdemyndighetema det begärs. Dettanär skulle innebära att ut-
lämnande sker med stöd 14 kap. §l sekretesslagen i stället för medav
stöd 14 kap. 3 § lag. Skattemyndigheterna skulle alltså inteav samma
behöva någongöra avvägning mellan olika intressen, endast be-utan

lämnagäran uppgifter.ut
En ordning med särskilda utlämnandebestämmelser skulle i och för

sig lösa kronofogdemyndigheternas problem med uppgifter inteatt
lämnas och därmed tillgodose verksamhetensut, behov. Bibehållandet

den sekretessnivå finns i dag inom exekutionsväsendet,av skullesom
innebära samtliga uppgifter hosatt skattemyndighetema omfattassom

absolut sekretess kommer bli i offentligaav vidatt stort sett över-ett
lämnande. Med sådan lösning skulle således inte komma denen man
grundläggande orsaken till varför det i dag förekommer svårigheter vid
informationsutbytet kronofogdemyndigheternär skall samarbeta med
andra myndigheter. Inte heller skulle det lösa de problem detsom svaga
sekretesskyddet innebär med avseende de enskildas integritet.
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Ett starkare sekretesskydd inom exekutionsväsendet

alternativ förändring för kronofogde-Ett tredje till sekretessreglemaav
myndigheterna och generellt stärka sekretessen.är störreatt ta ett grepp

ocksåDärigenom skulle komma till med de integritetspro-rättaman
blem följer mängder information behandlas enskil-att storasom av om
da. Som samlar kronofogdemyndighetema i dag olikaanger ovan

in mängd uppgifter förhållanden.gäldenäremas Enligtvägar storen om
vår mening kan det bakgrund den utveckling varit intemot av som an-

tillfredsställande uppgifter gäldenäremas ekonomiska ochattses om
förhållandenpersonliga såhar sekretesskydd dagensett svagt som reg-

ler innebär. Ett starkare sekretesskydd för uppgifter i den exekutiva
verksamheten erhållsskulle leda till uppgifter från skattemyn-att som
digheter inte med självklarhet i dag skulle bli offentliga.samma som
Det skulle innebära förskydd enskildas integritet,störreett genom
minskade möjligheter utomståendeför del känslig informationatt ta av

de föremål för åtgärder från kronofogdemyndighe-ärom personer som
införaAtt starkare sekretesskydd för kronofogdemyndighe-tema. ett

verksamhet, såledesskulle kunna innebära kommertemas att man
tillrätta svårighetermed de i dag finns vid informationsutbytesom
mellan myndigheter, de enskilda föremål för kro-även ärattmen som
nofogdemyndighetemas åtgärder får starkare skydd integritets-ett mot
intrång.

Sekretessen i kronofogdemyndighetemas verksamhet skulle bli star-
kare redan bort det krav i dag uppställsatt targenom attman som en
enskild skall lida avsevärd skada eller betydande uppgiftmen om en
röjs för utlänmande skall kunna Skaderekvisitet skulle dåatt vägras.
fortfarande rakt. Visserligen skulle skyddet för uppgifterna medvara en
sådan lösning bli starkare i dag, sekretessen skulleän fortfarandemen

Det skulle sannolikt innebära uppgifternavara svag. att sättsamma
i dag i måsteutsträckning lämnas Det behovstor skydd försom ut. av

uppgifterna hos kronofogdemyndigheter finns, skulle så-som anser
ledes inte tillgodoses med enbart rakt skaderekvisit.ett

En möjlighet införaär skaderekvisit,omvänt dvs.attannan ett att
sekretess skall gälla det inte står klart uppgiften kan röjasattom utan

den enskilde lider skada elleratt införaAtt skaderekvi-omväntettmen.
sit krav för utlämnande uppgifter hos kronofogdemyndigheter-som av

skulle innebära förändring. vårEnligt mening talarna stor emeller-en
tid starka skäl för skaderekvisit.omvänt Vi redovisarett de närmare
skälen för vår bedömning i avsnitt.nästa Det kan även denoteras att
uppgifter vi skydda sådan karaktäräratt de omfattassom avser attav

starkt sekretesskydd hosett andra myndigheter, Skattemyndig-av t.ex.
heter och socialnämnder.
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9.4.6 Ett skaderekvisitomvänt

Behovet insyn i den exekutiva verksamhetenav

främstaDet skälet i motiven till sekretesslagen anfördes för detsom
sekretesskyddet inom exekutionsväsendet, verksamhetenattsvaga var

omfattade myndighetsutövning enskilda och intresset insynmot att av
därför betydande prop. 1979/80:2, avsnitt Såvitt9.4.4. kanvar se
utläsa, det den omständigheten fällde avgörandet. Vi instäm-var som

i detta vägande skäl förär öppenhet. Insynatt ochett tungt öppen-mer
het hos myndigheter väsentlig förutsättning förär den demokratiskaen
kontrollen. Den exekutiva verksamheten innebär i hög grad myndig-
hetsutövning för den enskilde ofta mycket kännbar. Sammaär saksom
gäller emellertid för andra verksamheteräven med starkare sekre-ett
tesskydd, beskattning, kriminalvård och socialtjänst. För de verk-t.ex.
samhetema fick dock vid sekretesslagens tillkomst hänsynen till den
enskildes integritet vid bedömningenväga sekretessbehovet.tyngre av

vårEnligt uppfattning det väsentligtär i fortsättningenävenatt man
säkerställer mått insyn i kronofogdemyndighetemasett stort verk-av
samhet. De förändringar i verksamheten har redovisats medförsom nu
emellertid frågan sekretessens styrkaatt bör påatt prövasanser om

Kravet på insyn kan enligt vårnytt. uppfattning tillgodoses påäven
andra sätt än sekretesskydd. Här kanett den till-svagt nämnasgenom
synsverksamhet Justitieombudsmannenutövas och Justitiekans-som av

Ävenlem. meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen har be-stor
tydelse, liksom det förhållandet kronofogdemyndighetema haratt av
regeringen utsedda lekmannastyrelser vilkas uppgift bl.a. för-är att
stärka insynen i verksamheten.

Av väsentlig betydelse för omfattningen insynen i kronofogde-av
myndighetemas verksamhet vidare förhållandetdetär haratt parterna

full insyn inära vad förekommer i mål.deras Sekretess hind-nog som
normalt inte del handlingar i målatt parterna ellerrar tar ärende.ettav

Handlingar får dock inte lämnas det hänsyn till allmänt ellerut om av
enskilt intresse synnerligär vikt sekretessbelagd uppgift inteattav en
röjs. Detta regleras i 14 kap. 5 § första stycket sekretesslagen. Uttrycket
synnerlig vikt markerar det skall frågaatt undantagssitua-vara om rena
tioner, syftetnär med sekretessregelnt.ex. framstår särskilt tungtsom
vägande i förhållande till intresse full insyn.partens av

RÅRegeringsrätten har i rättsfall, 1994 ref. 79, tagitett ställning till
begäran från bank få del svarandens deklarationshandlingen atten av

kronofogdemyndighet hade infordrat i målsom där bankenen ett var
sökande. Regeringsrätten biföll bankens begäran, gjorde undantagmen
för uppgift på den erhöllnamnet periodisktom understöd.person som
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skulle kunnaanfördes det för bankenSom skäl för avgörandet att att
målet, viktbevaka intressen i uppenbarligensina största att manvar av

innehållet i de myndig-hade kännedom och tillfälle bemötaatt avom
i materialet kundeheten infordrade handlingarna. Endast insyngenom

ändamålsenligt ochbanken kontrollera handläggningen skett ettatt
korrekt Vid avvägning intresse ochmellan bankenssätt. partsomen

ansågsvarandens intresse uppgifterna inte röjdes, Regeringsrättenatt
det inte hänsyn till svaranden synnerlig vikt läm-vägraatt attav var av

uppgifter avsåg förhållanden.ekonomiska krävdeDäremotutna som
inte bankens intresse partsinsyn uppgifter renodlatattav som var av
personlig lämnadesart ut.

Vi bedömer skaderekvisit införs föräven omväntatt ettom exe-
kutionsväsendets utgången målverksamhet, skulle i liknande bliett
detsamma. för såledesInsynen skulle fortfarande mycketparterna vara

Det bör tillämpningmed sekretessbestämmelseräven strängarestor. av
möjligt fåför sökanden fyllig redogörelse för åtgärdervilkaattvara en

kronofogdemyndigheten har vidtagit och grunden för dess övervägan-
den. En sökande anvisar viss i förekommandeegendom bör fall fåsom

varför kronofogdemyndigheten inte har den. Det kan visser-utmättveta
ligen finnas vissa detaljer i det enskilda fallet hänsyn till gälde-som av

inte bör lämnas Detta tordenären dock sällsynta undantag.utgöraut.
Som exempel utlämnande uppgift skulle kunnanär kanvägras,av en

fall gäldenären intagennämnas i fängelse pånär eller institutionär för
missbruksvård, psykiatrisk vård eller liknande. En avvägning mellan
intresset partsinsynen och gäldenärens intresse dåsekretess kanav av
tänkas leda till sökanden inte får tillgång till de detal-att närmaret.ex.
jerna skälen för löneutmätning inte kan ske.attom

Sammanfattningsvis kommer insynen i kronofogdemyndighetemas
verksamhet bli mindre förstärkt sekretess, den kom-att genom en men

enligt vår bedömning fortfarande tillräcklig för den demo-mer att vara
kratiska kontrollen. Enbart behovet insyn bör därför inte hindra attav
sekretessen förstärks. Avgörande bör i stället hur det nuvarandevara

sekretesskyddet påverkar den enskildes integritet.svaga

Behovet ökat skydd för enskildas integritetav

En bidragande orsak till för tjugo år sedan stannade för denatt man
sekretessen, torde ha varit kronofogdemyndighetema då intesvaga att

hade tillgång till lika mycket uppgifter gäldenären. Som redovi-om
i avsnitt 9.4.5 förfogar kronofogdemyndighetema i dagsar över en om-

fattande dokumentation enskilda Införandet detom personer. av nya
planerade datorsystemet INIT, kommer medföra fleratt ännuatt upp-



frågor392 Särskilda 19991105SOU

gifter enskilda lagras elektroniskt Den mängdenstoraom personer upp-
gifter i sig skäl stärka skyddet för enskildesden inteutgör ett att

Ytterligare omständighet kan anföras för stärka sekretes-atten som
del uppgifterde kronofogdemyndighetemaär att storsen en av som

sådanahämtar in den enskilde varit skyldig lämna i sin själv-är attsom
deklaration eller skattemyndighetema samlat in under taxe-som annars
ringsförfarandet. För flertalet skattskyldiga omgärdas dessa uppgifter

starkt sekretesskydd hos skattemyndigheten. När skattskyldigettav en
förekommer hos kronofogdemyndighet han med nuvarandetapparen
reglering detta skydd. Uppgifter kan känsliga från integri-som anses

fårtetssynpunkt påtagligtdärmed lägre skydd. Deett personer som
förekommer hos kronofogdemyndighetema ofta vårEnligtär utsatta.
uppfattning bör inte negativt särbehandla dem uttryckligautanman

förskäl det.
Beträffande de särskilda frånproblem integritetssynpunkt kansom

uppkomma hänvisas i motiven till sekretesslagen prop. 1979/80:2, se
avsnitt 9.4.4 till datalagen. I den lagen finns antal bestämmelserett

syftar till skydda den enskildes integritet. Uppgifternaatt skallsom
gallras så de inte behövs och möjligheternat.ex. till utlämnandesnart

uppgifter med hjälp automatisk databehandling starkt begrän-ärav av
sade. När datalagen har upphävts och successivt ersättsnu av person-
uppgiftslagen, det frågorär dessasynsätt sigett gäl-annat görsom
lande. fåFör enhetlig systematik till stånd böratt sätten samma-

för andra myndigheter vilka behandlar för den enskilde känsligsom
information bestämmelser till skydd för enskildas integritet i första-
hand finnas i sekretesslagen, också för den verksamhet bedrivssom av
kronofogdemyndigheterna.

Vår uppfattning uppgifternaär hos kronofogdemyndighetemaatt i
flertalet fall fortfarande inte kan betraktas speciellt känsliga desom om
bedöms och Varje uppgift för sig ofta harmlös.är Däremot kanen en.

sammanställning eller kartläggning gäldenärs ekonomiska för-en av en
hållanden helhetsbild kan upplevas närgången och inte-ge en som som
gritetskränkande den allmänt tillgänglig.görs Det medför ocksåom
problem skatte- och kronofogdemyndigheter,att regelmässigtsom ar-
betar varandranära och mellan vilka mängd uppgifter byts, harstoren
diametralt olika regler för vad skall lämnas och inte. Enligt vårutsom
uppfattning finns därför skäl göra bedömningatt dennu änen annan

gjordes vid sekretesslagens tillkomst, nämligen låtasom hänsynenatt
till den enskildes integritet ochväga över stärka sekretessen för upp-
gifter hos kronofogdemyndighetema.

Vi föreslår därför det införs starkare sekretesskyddatt inomett den
exekutiva verksamheten, för komma tillrätta med de olikaatt integri-
tetsproblem följer mängder informationattsom stora kan be-av som
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påhandlas automatiserad samlas enskildaväg Det börom personer.
vårenligt uppfattning ske skaderekvisit införs iomväntatt ettgenom

9 kap. 19 § sekretesslagen, dvs. sekretess skall gälla det inte ståratt om
klart uppgifterna kan röjas den enskilde lider skada elleratt utan att
men.

Betydelsen för andra verksamheter den starkare sekretessenav

Vårt förslag förstärkt sekretesskydd för vissa uppgifter inomettom
exekutionsväsendet innebär väsentlig förändring handläggningenen av
hos kronofogdemyndighetema. Ett antal uppgifter i dag lämnas utsom
kommer, vårt förslag vinner gehör, i fortsättningen sekretess-om att
beläggas. finnsDet därför skäl överväga samtidigt behöveratt om man
införa sekretessbrytande såregler, uppgifter i fortsätt-ävenatt som
ningen bör lämnas inte sekretessbeläggs. Vår avsikt givetvisut är att

skattemyndighetema och Tullverkett.ex. i utsträckning isamma som
dag fåskall del uppgifter hos kronofogdemyndighetema.ta Vi be-av
dömer emellertid det i den delen inte skall uppstå någotatt problem.
Bestämmelserna i kap.14 loch 3 §§ sekretesslagen torde här vara
tillräckliga för uppgifter skall kunna lärrmasatt isättut samma som
dag.

Det tveksamtär hur skulle hantera utlämnande uppgif-mer man av
till andra statliga myndigheter,änter till konkursförvaltare. Reg-t.ex.

lerna i 14 kap. och1 3 §§ sekretesslagen då inte tillämpliga.är Ett be-
tydelsefullt samarbete förekommer idag mellan kronofogdemyndighe-

och konkursförvaltama, varvidtema förvaltaren får del deta av upp-
gifter gäldenären kan till vid förvaltningen. Härige-om nyttasom vara

kan förvaltningen snabbare komma igång samtidigtnom dubbelar-som
bete undviks. vissaI fall samarbetetär dessutom avgörande bety-av
delse för värdefull egendom skall kunnaatt hand förvaltaren.tas om av
Enligt vår uppfattning bör dessa uppgifter i fortsättningenäven lämnas

till förvaltaren. Vi har därförut detövervägt behövs speciellom en re-
gel utlämnande uppgifter till konkursförvaltarenom slagav av samma

finns i 9 kap. 1 och 2 §§ sekretesslagensom beträffande revisions-
promemorior. De uppgifter lämnas till konkursförvaltama inteärsom
alltid sådan kan det inteart att säga leder tillav skadaatt ellerman men

uppgifterna lämnas Förvaltamas behovom ut. uppgifter dockärav av
sådan det utlämnande iart dagatt sker inte bör begränsas. Det börsom
därför införas regel uppgifter får lämnas tillatt konkurs-en om ut
förvaltare.
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bör omfattas sekretessen9.4.7 Verksamhet avsom

fråga i sammanhang gäller begreppetbör dettaEn tassom anser upp
in-exekutiv verksamhet i 9 19 § sekretesslagen. När den lagenkap.

statligafördes fanns, inte lagen indrivningnämnersom ovan, om av
tillkomst ifrågasattsfordringar. Efter den lagens har det kro-senare om

mål,nofogdemyndighetemas företräda iuppgift i allmännaatt staten
sekretesshänseende omfattas begreppet "exekutiv verksamhet. Denav
omständigheten uppgifter hos kronofogdemyndighetema omfattasatt

endast enligtden sekretessen 9 kap. 19 § sekretesslagen, harav svaga
några någonmedfört inte finns vägledandedet avgöranden. Näratt

fåbegär handling kronofogdemyndighetdel hos görsatt ta av en en en
bedömning det handling såallmän och den i fall skallärom en om
lämnas flertalet fallI skall den lämnas Enligt vad har erfaritut. ut.
har den situationen föremålinte varit för prövning i domstol, skade-att
rekvisitet uppfyllt ifrågasättsdet ingåruppgiften i denär attmen om
exekutiva verksamheten.

Om sekretesskyddet stärks det föreslår kommersätt som
behovet områdeprecisera det omfattas sekretessen bliatt attav som av
betydligt föreslåri dag. Vi därför exekutivstörre verksamhet" iän att
förtydligande syfte med "utsökning och indrivning. Enligt vårersätts
uppfattning bör i princip all tillämpning utsökningsbalken ochav annan
verkställighet arbetsuppgifterna enligt lagen indrivningsamt om av
statliga fordringar och lagstiftning kronofogdemyndig-m.m. annan om
hetemas borgenärsuppgifter, omfattas sekretessbestämmelsen. Detav

påpekaskan här det finns föreskrifter verkställighet skallatt om som
utföras kronofogdemyndigheten i lagstiftningäven utsök-änav annan
ningsbalken. Som återtagningexempel kan enligtnämnas konsument-
kreditlagen 1992:830.

Ett skäl för detta förtydligandegöra bör försäkraannat att är att man
sig råderöverensstämmelse mellan bestämmelserna i förstaatt ochom
andra stycket i 9 kap. 19 § sekretesslagen. Det föreslårvi skallsom va-

sekretessbelagt enligt andra stycket, dvs. uppgifter ingår i utsök-ra som
nings- och indrivningsdatabasen, ocksåbör sekretessbelagt enligtvara
första stycket avsnittse 12.6. Uppgifter finns registrerade i ettsom
datorsystem finns ofta också Samma sekretess rådabörpapper. oav-

uppgift finns på ellersett den lagras elektroniskt. En-om en papper om
vårligt bedömning det väsentligt lagstiftningenär i denna delatt är

teknikoberoende.
I utsöknings- och indrivningsdatabasen skall enligt våra förslag be-

handlas också uppgifter avseende ansökan och tillsyn närings-överom
förbud se avsnitt 8.4.2. Därmed kommer dessa uppgifteräven att
omfattas sekretessen enligt 9 kap. 19 § andra stycket sekretesslagenav
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ingårde i databasen.när Det finns därför anledning övervägaatt om
sekretess skall gälla för de uppgifterna för övriga uppgiftersamma som

i databasen. Principiellt det bör råda överensstämmelseattanser
mellan vilken sekretess gäller för uppgifter i databasen respektivesom
för uppgifter i den verksamhet för vilken databasen förs. Det finns
dessutom ytterligare skäl för uppgifter behandlas i verksamhetatt som
med näringsförbud skall omfattas sekretess enligt 9 kap. 19 §av
sekretesslagen. Idag omfattas verksamhet med näringsförbud endast av
sekretessbestämmelsema i 5 kap. l § sekretesslagen. Den bestämmel-

bara sekretess till skydd för själva verksamheten, dvs. sek-sen avser
gäller det kan syftet medretess beslutade eller förutseddaantas attom

åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om upp-
giften röjs. Det finns med andra ord ingen sekretessbestämmelse till
skydd för den enskildes integritet. De flesta uppgifter hanterassom av
kronofogdemyndigheterna kan inte känsliga ianses vara personupp-
giftslagens mening. Dokumentationen vid ansökan och tillsyn överom
näringsförbud emellertidutgör undantag. I den verksamheten detett är

vanligt i övrig verksamhetän kronofogdemyndigheterna kom-mer att
in frågor hälsa och brottsrnisstanke dvs. uppgiftermer om m.m., som

kan särskilt integritetskänsliga. Enligt vår bedömning sådanavara är
uppgifter lika skyddsvärda de uppgifter förekommer i verk-som som
samheten med utsökning och indrivning. Vi föreslår därför alla åt-att
gärder kronofogdemyndigheterna vidtar enligt lagen närings-som om
förbud, både vad gäller tillsyn och ansökan, skall omfattas detav om-
vända skaderekvisitet.

9.4.8 Uppgifter inte bör omfattas sekretesssom av

Vissa uppgifter hos kronofogdemyndigheterna i dag heltär undantagna
från sekretess enligt 9 kap. 19 § sekretesslagen. Det gäller uppgifter om
förpliktelser och beslut i mål eller ärenden. För dessa uppgifter finns

såledesdet inget sekretesskydd. De skall alltid lämnas någon be-ut om
fågär del dem. Det kanatt ta nämnas det endast dessaärav uppgif-att

med hjälpter automatiserad behandlingsom lämnas till kredit-av ut
upplysningsföretagen.

Enligt vår bedömning kommer det i fortsättningenäven finnasatt
behov vissa uppgifteratt undantagna frånärav sekretess. Vad börsom
övervägas vilkaär uppgifter skall ingå i denna Ett skälsom attgrupp.

dessaöver bestämmelser uppgifternase är sprids påatt isättett annat
dag tidigare.än Det är vanligt hyresvärdart.ex. inte hyratt tillut perso-

registreradeär hos kronofogdemyndigheten.ner som Ofta då ing-görs
bedömning de uppgifter finnsen registrerade. Viav har i och försom
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förståelsesig vill försäkra sigför hyresvärd attstor att om en pre-en
sumtiv hyresgäst kommer för sig. Varje kontakt med kro-göra rättatt
nofogdemyndigheten indikation kommandedock inte säkerär en

Ocksåmisskötsamhet. uppgifter hos kreditupplysningsföretagen har
genomslagskraft. Dessa företag i dag betydligt effektivaär änstor mer

tidigare. De har upplysningar och effektivare sammanställning-görmer
samtidigt ocksåutlämnandet uppgifter effektiviserat.ärar, som av
Vad det innebär registrerad hos kronofogdemyndighetemaatt vara

framgår årligenbl.a. det till myndigheter inom exekutionsväsen-attav
det kommer antal framställningar gallring utsöknings-ett stort om ur

halvåretregistret. Under första 1999 fick Riksskatteverket 550ca
ansökningar gallring och kronofogdemyndighetema uppskattnings-om

många.vis lika Gäldenärens motiv vanligen upplysningen harär att
lämnats vidare till kreditupplysningsföretag och han eller hon där-att
igenom har hindrats från få telefonabonnemang elleratt t.ex. ett en

tillkredit sitt företag. åberoparDen registrerade ofta övergångsvisden
gällande bestämmelsen i 8 § datalagen, föreskriver den regi-attsom
steransvarige skyldig utredaär och oriktig eller miss-rättaatt om en
visande uppgift förekommer i personregister. De skäl vanligtvisett som
åberopas för uppgift skall gallras införandet i utsöknings-äratt atten
registret berodde olyckliga omständigheter och inte bristande
betalningsvilja. Som grund för rättelse eller gallring anförs felak-t.ex.
tig eller mindre smidig handläggning hos den uppdragsgivande myn-
digheten, inte har fått anmält adressändring,att post trots attman man
sjukdom eller åtagitanhörig sig betala slarvat.att atten men

Regeringen tvåhar i avgöranden dnr Fi 96/3087 och Fi 98/466 in-
dikerat hur den denna fråga. I det första fallet hade kvinnaser en
flyttat från Sverige dåoch meddelat sin adress till skattemyndig-nya
heten. Trots detta sände myndigheten påminnelsen den obetaldaom
kvarstående skatten till den gamla adressen, någonoch inbetalning
gjordes inte. Regeringen ansåg uppgifterna i utsökningsregistretatt var
missvisande frågai hennes vilja och förmåga betala skatten ochattom
beslöt uppgifterna skulle bort. I det andra falletatt hadetas bötfällden

registrerat betalning via Internet. Bekräftelse betalningenperson en
hade också banken.sänts Betalningen hade dock inte kommit framav
till varför beloppet så småningommottagaren, överlämnades för indriv-
ning. Regeringen beslöt grund i det först nämnda ären-samma som
det uppgiften skulle frånbortatt utsökningsregistret.tas

Personuppgiftslagen innehåller till skillnad från datalagen inget krav
på uppgift skall denatt rättas missvisande.är Enligten datalagenom

denär registeransvarigenämnts skyldig utreda ochsom att rätta om en
oriktig eller missvisande uppgift förekommer i registret. I personupp-
giftslagen talas i stället uppgifter skall bl.a.att rättas de fel-ärom om
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därföraktiga ofullständiga § första stycket h.eller 28 § 9 Det ärsamt
fallen blimöjligt bedömningen de nämnda skulleatt en annanav ovan

tillämpats. exemplet där skatte-personuppgiftslagens regler hade Iom
påminnelsenmyndigheten till fel adress, hade myndigheten i ochsände

för sig gjort fel. Om myndigheten hade handlagt ärendet riktigt,ett
skulle skulden troligen inte ha överlämnats för indrivning. Uppgiften i
utsökningsregistret avspeglade dock endast vad faktiskt skett.som
Överlämnandet till kronofogdemyndigheten för indrivning statensav
fordran gjordes viss dag och den dagen skulden obetald. nå-Atten var

överlämnande inte borde ha sak och innebärägt ärgot rum en annan
vårenligt uppfattning inte uppgiften i utsökningsregistret i sig kanatt

bedömas våroriktig jfr. avsnitt på7.2.2 vad orik-ärvara om syn som
tig uppgift.

vårEnligt mening i vissa fall fråndet olämpligt allvarligtoch in-är
tegritetssynpunkt uppgifter betalningsförsening all-äratt t.ex.om en

tillgängliga hos kronofogdemyndighetema,mänt och dessutom lämnas
vidare till kreditupplysningsföretag. Som exempel kan de refe-tas ovan

dårerade fallen överlämnande för indrivning berodde i falletena
förbiseende från skattemyndighetemas sida ioch andra fallet ett
tekniskt fel den betalningsskyldige knappast kunde förutse. Andrasom

påexempel det kan olämpligt uppgifternär blir offentliga hosattvara
kronofogdemyndighetema sak tvistig och gäldenärenär när harären
överklagat domen, gäldenären har kvittningsgillnär motfordran elleren

någongäldenären orsak intenär berodde honom eller henneav som
inte har haft möjlighet betala innan ansökan gjordes till kronofogde-att
myndigheten.

Det finns olika alternativa metoder för hindra uppgifter, näratt att
det inte önskvärt, lämnas tillär exempelvis kreditupplysningsföretag.ut
Ett alternativ givetvis uppgifterna förstörs,är dvs. gallras. Ettatt annat

uppgifterna blockeras.är Med blockering enligtatt avses personupp-
giftslagen uppgiften och förses informationmedspärrasatt varförom
den spärrad. finnsDetär emellertid nackdelar med i fall deatt som

nämnda uppgifterrätta gallra eller blockera dem. Detattovan genom
primära syftet med utsökningsregistret, liksom med den fö-av oss
reslagna utsöknings- och indrivningsdatabasen, arbetsred-är att ettvara
skap för kronofogdemyndighetema. Tar bort uppgifter eller block-man

dem, kan den enskilda handläggaren inte vad har före-erar se som
kommit i det aktuella målet. Om handläggaren sökningar i dator-gör

kan det förefalla den aktuella uppgiftensystemet, aldrig hadesom om
existerat. Detta kan medföra såväl förvirring hos merarbete försom
handläggaren. En nackdel med hänvisa den enskilde tillattannan att
begära rättelse, det innebärär regel mycket jobb för denatt som en-
skilde få påreda hur går tillväga. Detta kan upplevasatt orätt-man som
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samhället fungerar. Gall-bevandrad i hurvist den mindre välärsomav
ivår ingensåledes bedömning braeller blockering enligtring utvägär

nämnda fallen.de
ändamålsenligt vilkavår uppfattning detEnligt överär att semer

§ sek-omfattas sekretess enligt 9 kap. 19uppgifter aldrig skall avsom
också svårt finna avgränsninghärretesslagen. Det ärär att som en-en

för uppgift detför sekretess skall gällakel hantera. Attatt att en av-
betalning inteslaget ställa krav det ursäktligtaktuella är attattsom-

vår bedömning innebära orimlig hantering förskett i tid skulle enligt en
föreslår därför i stället det i 9 kap.kronofogdemyndighetema. Vi att

förplikt-§ sekretesslagen förs in krav uppgifter skall gälla19 ett att
mål,verkställigheten pågående förelse med den sökta i ettsom avses

uppgifterna från medskall undantagna sekretess. I och attatt vara
målet dåbetalning sker avslutat och uppgiften upphör all-är att vara

Även dåtillgänglig. gåri de fall skuld till indrivning ellermänt ut-en
mätning och först därigenom tillbetalas fullo, skulle förpliktelsen med

angivnadet förslaget inte komma tillgänglig må-allmänt sedanatt vara
let har avslutats. möjligen framståDetta kan betänkligt,som mer men
det skall beaktas beslutet utmätning eller konstaterandet gäl-att attom

tillgångardenären saknar utmätningsbara i dessa fall fortfarande till-är
gängligt. alltsåDet kommer finnas kvar icke sekretessbelagd infor-att
mation gäldenären har varit försumlig i betalningshänseende.attom

9.4.9 förändradeDen sekretessens betydelse för

kreditupplysningsverksamheten

ändamålEtt de uppnåvill det förslag redovisarav som genom som
1föregåendei avsnitt, enskilda skall skyddas missvisandeär att mot att
luppgifter dem hos kronofogdemyndighetema allmänt tillgäng-görsom
lliga. förslagetFör i fådet avseendet skall den avsedda effekten,att
Åmåste användningen de aktuella uppgifterna i kreditupplysnings-av

verksamhet Som viöver. lämnas endast uppgifternämnerses ovan som
aldrig kan omfattas sekretess till kreditupplysningsföretagen.utav
Uppgifter efter de har lärrmats till kreditupplysningsföretagatt ettsom
ändrar såledesoch inte längre frånundantagna sekretess hosstatus är
kronofogdemyndighetema, vårbör enligt uppfattning inte få användas
vid kreditupplysning i stället gallras hos företaget. börDet enligtutan
vår åliggamening kronofogdemyndighetema sända underrättelseatt en

detta till kreditupplysningsföretaget. fördelEn med regleringom en
innebär uppgifter förpliktelser fårinte användas för kredit-attsom om

upplysningsverksamhet mål avslutatnär är det innebärett utöver att-
skydd för enskildas integritet den skapar incitamentett är för gäl-att-
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någonvidtabehöverkronofogdemyndighetenbetala innandenären att
målet registrerat.åtgärd gäldenärenunderrätta ärutöver attatt om

kreditupplysningsverk-försådant skulle innebäraförslagVad ett
mål indriv-åskådliggöras exempel. Ettmed följandekansamheten om

och uppgiftKronofogdemyndighetenregistreras hosning mot personen
Skulden betalasvid kreditupplysning.för användasdetta lämnas attom

några åtgärder skickavidtarkronofogdemyndigheteninnan utöver att
Uppgiften fårmålet registrerat.underrättelse till den enskilde ärattom

kredit-kreditupplysning och skall gallrasdå vidinte längre användas ur
exempel kronofogde-register. Om i nämndaupplysningsföretagets

åtgärd, löneutmätning,vidtar beslutarmyndigheten däremot t.ex. omen
får vid kreditupplys-uppgiften och användaskan den lämnas utsenare

betald.ning efter skuldenäven äratt
uppgifter gäldenär kan lämnasförslaget kan invändasMot att om en

från målperioden kommer inför kreditupplysning under det att ettut
till kreditupplysningar lämnas efter be-dess skulden betalas. Iatt som
talningen inte finnas tyckaskommer den däremot med. Detta kanatt

vårnågot får Vilkaslumpartat, enligt mening godtagbart.men anses
ingåruppgifter i kreditupplysning alltid beroende vid vil-ärsom en av

uppståken tidpunkt upplysningen begärs. motsvarande situation kanEn
redan i dag kreditupplysning begärs i anslutning till dennäraom en
tidpunkt uppgift skulden skall gallras hos kreditupplysningsfö-när om

enligt de i dag gällande bestämmelserna.retagen
För kreditupplysningsföretagen vårtkan förslag tyckas innebära att

kvaliteten kreditupplysningarna måni viss bli Ensämre. närmare
analys förslaget visar vårdock enligt uppfattning inteden enbartattav

till det för kreditupplysningsföretagen. del de uppgifterär sämre En av
kreditupplysningsföretagen enligt förslaget inte kommer få,attsom

omfattas i dag form dubbelrapportering. flertalet målDet storaav en av
hos kronofogdemyndigheterna målantingen allmänna ellerutgörs av av

målenskilda där utsökningsurkunden frånutslag denutgörs ettav
summariska Samtliga målutslag i betalningsföreläggan-processen. om
de särskilt till kreditupplysningsföretagen. Att det inte dess-rapporteras

sökanden har sådantbegärt verkställighet i målutom rapporteras att ett
förrän efter kronofogdemyndigheten någonhar vidtagit åtgärd, böratt

vårenligt mening mindre betydelse för kreditupplysningsverk-vara av
samheten. målDe allmänna inte kommer vårtenligtatt rapporterassom
förslag mångaredovisar i målär, fall där betalnings-som ovan,
försummelsen beror antingen omständigheter gäldenären intesom
rådde eller på missförstånd från hans sida.över Grunden för ansök-
ningen med andra ord inte gäldenärens bristandeär betalningsvilja eller
betalningsförmåga. Enligt vår uppfattning kommer kreditupplysningar-
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mål inte oviljakvalitet förbättras uppgifter berornärattnas om som
oförmågaeller betala utmönstras.att

måste avvägning mellan dels intressetSammantaget göras atten av
förskyllanskydda de i dag eller mindre utanpersoner som mer egen

i kreditupplysningsföretagens register, kreditupplysnings-hamnar dels
få så många frånföretagens intresse upplysningar möjligt kro-att som

vårnofogdemyndighetema. Enligt uppfattning avvägningtalar denna
vårtför förslag.

alternativ ändringEn reglerna för kreditupplysningsverksamhetav
skulle kunna från fåruppgifter kronofogdemyndighetema inteattvara
registreras förrän efter veckor. Betalar gäldenären inom dennat.ex. tre

registreras vårtid inte uppgiften. Enligt uppfattning dettaär sämreett
alternativ. Det skulle försämra uppgiftemas aktualitet hos kre-avsevärt
ditupplysningsföretagen. Gäldenärer inte betalar och har allvarligasom
betalningssvårigheter fåskulle ytterligare veckors respit innan kre-tre

åtgärderditer eller andra stoppades. En gäldenär invändninggörsom
betalningskravet ocksåskulle drabbas sådan regel krono-mot av en om

fogdemyndigheten inte hinner utreda invändningen inom den stipulera-
de tiden.

Vi föreslår därför det i kreditupplysningslagen införs bestäm-att en
melse innebär uppgift har hämtats frånin exeku-närattsom en som
tionsväsendets databaser inte längre omfattas frånundantaget sekre-av

grund det måletaktuella inte pågående, skall uppgiftentess, ärattav
sågallras det kan ske och innan upplysning lämnassnart senast en om

den uppgiften De särskilda bakomliggande frågor kredit-röravser. som
upplysningsföretagens fåmöjligheter uppgifter från skatte- och kro-att
nofogdemyndigheter medium för automatiserad behandling, redo-
visas i avsnitt 9.5.
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förmediumuppgifterUtlämnande9.5 av

kreditupp-förbehandlingautomatiserad
lysningsverksamhet

skatteförvaltningen ochinomuppgiftervår bedömning börEnligt
påfå lämnassekretess,omfattasinteexekutionsväsendet utavsom

tillståndhartill denbehandlingautomatiseradmedium för somsom
kreditupplysnings-bedrivakreditupplysningslageni §3 attavses

få lämnasskall intebrottgrundar sigUppgifterverksamhet. som
ut.

återfinnas i förord-angiven innebörd börmedBestämmelser
uppgifter ibehandlinglagarnaföreslagnaningar till de avomossav

verksamheterexekutionsväsendetsochskatteförvaltningens

uppgifterinnehåller bestämmelser vilkaKreditupplysningslagen om
följer bl.a.lagenfår kreditupplysningsverksamhet. Avibehandlassom

näringsidkareintefysiskakreditupplysningar äratt sompersonerom
sådanabetalningsförsummelserfår innehålla uppgifter andrainte änom

någon myndighet eller hardomstol ellerslagits fast somannansom av
konkursansökan eller ack-skuldsanering, betalningsinställelse,tilllett

får uppgifterkänsliga uppgifterord. Inte heller t.ex. om en personssom
hälsotillstånd behandlas. uppgifterDessaetniska m.m.ras, ursprung,

vilkafår register. regleringeninte heller lagras i Den närmareett av
finns i dag ikreditupplysningsföretagen har registrerauppgifter rätt att

tillstånd från Datainspektionen.
anpassningendepartementspromemorian KreditupplysningslagenI -

föreslås personuppgiftslagenstill dataskyddsdirektivet 1998:44Ds att
personuppgifter i kreditupplys-regler skall gälla för behandling av

kreditupplysningslagen.ningsverksamheten inte föreskrivs iannatom
någotFörslaget innebär det i framtiden inte kommer krävasattatt

tillståndsärskilt Datainspektionen reglerar vilka uppgifter kre-av som
fårditupplysningsföretagen registrera. möjligheterFöretagens be-att

handla uppgifter i de grundläggan-kommer stället avgränsasatt genom
de krav finns personuppgiftslagen. uppgifter behandlasi Desom som
får inte oförenliga ändamåletmed med behandlingen och det.ex. vara
skall relevanta för detsamma. begränsningar i dag finns iDevara som

frågakreditupplysningslagen föreslåsi behandla uppgifterrätten attom
dock kvar i oförändrade.stort settvara

Kreditupplysningsföretagen hämtar mängd information frånstoren
skatte- och kronofogdemyndighetema. Utlärnnandet uppgifterav
medium för automatiserad behandling från utsökningsregistret och re-
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gistret för betalningsföreläggande och handräckning till kreditupplys-
ningsföretagen regleras i dag beslut från Datainspektionen. En-genom
ligt medgivande från Datainspektionenett dnr 5363-97 får uppgifter

avgifter och skatter lämnas i den mån de inte omfattasom ut sekre-av
Uppgifterna får heller intetess. grunda sig brott. De medgivanden
lämnats frågai utlämnande på medium försom automatiserad be-om

handling från kronofogdemyndighetemas register kommer inte gällaatt
efter den 1 oktober 2001.

I de lagar reglerar behandlingen uppgifter i myndigheternassom av
verksamheter föreslår vi bestämmelse innebär uppgifter fåren attsom
lämnas till enskilda med hjälput automatiserad behandling endastav
enligt föreskrifter meddelas regeringen se avsnitt 6.6.2. Be-som av
stämmelser utlämnande uppgifter till kreditupplysningsföretagenom av

medium för automatiserad behandling bör därför in i förord-tas
ningar till de aktuella lagarna se exemplet förordning i bilaga 2.
Bestämmelserna bör enligt vår uppfattning i grunden de till-motsvara
stånd Datainspektionen har lämnat. Uppgiftersom bör således få läm-

på medium förut automatiserad behandlingnas till kreditupplysnings-
företagen i den mån de inte grundar sig på brott och utlärrmandet inte
strider sekretesslagen ellermot författning. Det bör alltså fram-annan
hållas föreskriftatt uppgifter får lämnasatt påen medium förom ut au-
tomatiserad behandling inte skall sekretessbrytande bestämmel-vara en

Innebörden i ställetär uppgifterse. kan lämnasatt med stödsom ut av
bestämmelserna i sekretesslagen, får lämnas med hjälput automa-av
tiserad behandling. Bestämmelserna innebär inte heller någon ovillkor-
lig förrätt kreditupplysningsföretagett få uppgifter. Möjlighetenatt ut
för skatte- och kronofogdemyndigheter lärrma uppgifter påatt ut auto-
matiserad innebärväg, givetvis inte heller andra uppgifter kan läm-att

deän kreditupplysningsföretagenutnas får behandlasom enligt kredit-
upplysningslagen.

Prövningen vilka uppgifter kan lämnasav hindersom ut utan av
sekretess skall enligt sekretesslagen dengöras myndighet harav som

begäranprövaatt utlärrmande, dvs. myndigheteren inomom skatteför-
valtningen och exekutionsväsendet. Förutom prövningen av om upp-
gifterna kan lämnas med stöd deut grundläggande bestämmelserna iav
9 kap. l och 19 sekretesslagen, måste utlämnandeett föregåsäven

prövning enligt 7 kap. 16 §av lag.en Enligt den sist nämndasamma
bestämmelsen gäller sekretess för personuppgift det kanen antasom att

utlämnande skulleett medföra uppgiften behandlasatt i strid med
personuppgiftslagen. Det kan givetvis i många fall svårt för skatte-vara
och kronofogdemyndighetema bedömninggöraatt utläm-en ettav om
nande strider bestämmelsen i 7 kap.mot 16 § sekretesslagen. Det gäller
särskilt utlämnandetnär sker på medium för automatiserad behandling.
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föregåttsharmediumsådantpåi dag avutlämnande görsDet som
idet ävendärför övervägtVi harDatainspektionen.prövning omaven

sådanttillställning ut-inspektionenliggabör att tafortsättningen
tillståndmeddelarmyndighetdenDatainspektionen ärlämnande. som

verksam-tillsyn överochkreditupplysningsverksamhet utövaräventill
kreditupplysnings-kunskapsåledes denharInspektionenheten. om

sådantfinnsdetbedömaför ettbehövaskanverksamhet att omsom
automatiseradhjälpmedlämnasde böruppgifterna utbehov avattav

Riks-ankommabörför detemellertidVi har attbehandling. stannat
dennakronofogdemyndighetema göraoch attskatte-skatteverket samt

prövningenskallmyndigheter göradessabedömning. Det av omär som
föreliggerutlämnandethinderellerlämnaskan motuppgifter ut om

författning.ellersekretesslagenibestämmelsernagrund annanav
lärrmaföreligga utinte attkan motNågot hinder gärna upp-anses

sek-skärptadenomfattaskommerinteuppgifternafallgifter i de att av
kreditupplysningsföretagenOmföreslår avsnitt 9.4.seretess som

bedömningmåste göras.uppgiftervill hadäremot nytyper enavnya
uppgifter harbehovkreditupplysningsföretagens ansettsEftersom av

vår uppfatt-enligtdetfår böri dag,uppgifter dedetillgodosett genom
kanuppgifter. Detytterligarelämnaförskälstarkakrävasning utatt

samråder medsådanfår begäranmyndighetlämpligt att ensomenvara
frågan utläm-beslut ifattarmyndigheteninnanDatainspektionen, om

också be-innebärsekretessenskärpningenföreslagnanande. Den enav
hämtamöjlighetkreditupplysningsföretagensgränsning att nyaav

intesekretesslageniändringenföreslagnadenuppgifter. Omtyper av
vårenligtvårt kan detförslag,medenlighetgenomföras iskulle upp-

lagstiftningsarbetet övervägafortsattai detskälfattning finnas omatt
från skatte-uppgifterutlämnandetbegränsaanledningfinnsdet att av

databaser.exekutionsväsendetsochförvaltningens

tillgång tillKronofogdemyndigheternas9.6

frånuppgifter Tullverket

kronofog-tillhandahållaskall begäranTullverketVårt förslag:
ochTullverkethosförekommeruppgifterdemyndighetema somsom

ellerimportrör export varor.av

till-begäranTullverketskall1994:1550§ tullagenEnligt 118
livsmedels-StatensRiksskatteverket,Riksbank,handahålla Sveriges
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verk, Statens jordbruksverk, Kommerskollegium, skattemyndighet, Sta-
tistiska centralbyrån, Kemikalieinspektionen och Fiskeriverket upp-
gifter förekommer hos Tullverket ochsom importrör ellersom export
av varor.

Riksskatteverket har i enkät från Ekobrottsberedningensvar en
anfört kronofogdemyndighetemaatt i sin verksamhet har minst lika

behov sådanastort uppgifter i 118 §av tullagen de i be-som avses som
stämmelsen uppräknade myndigheterna, och föreslog därför lagänd-en
ring skulle kronofogdemyndighetemasom tillgång tillge uppgifterna.
De uppgifter i 118 § tullagen finnssom samtligaavses tillgängliga i
tulldatasystemet och möjligheten för kronofogdemyndighetema fåatt
direktåtkomst till uppgifter i tullregistret har därför kopplingnära till
frågan fårätten uppgifter medatt stödom bestämmelsen i tullagen.av
Ekosekretessutredningen har inom för sitt uppdrag dir.ramen
1997:61 fråganövervägt låta kronofogdemyndighetemaattom få till-
gång till uppgifter import och från Tullverket.om export Med anled-
ning den näraliggande kopplingen till fråganav kronofogdemyndig-om
heternas direktåtkomst till tulldatasystemet har dock, i samråd med
Ekosekretessutredningen, frågan införandetansett att sekretess-om av
brytande bestämmelser i tullagen kan behandlas inom för vårtramen
uppdrag.

På sätt uppgifter frånsamma skattemyndigheternasom kan uppgif-
från Tullverketter betydelse förstor kronofogdemyndighetemavara av

i arbetet med få ekonomiskatt bild gäldenäreren och med stödav avdenna besluta lämpliga indrivningsåtgärder.om Uppgifter importom
och kan upplysningarexport gäldenärge att driver affärsverk-om en
samhet utomlands, vilket i sin kantur utgöra grund för begäranen omhandräckning i utlandet. Uppgifter från Tullverket kan även ge upp-lysningar eventuella tillgångar i utlandetom eller indikation påvara en

gäldenären saknaratt utmätningsbara tillgångar.
Det är uppenbart kronofogdemyndighetemaatt kan dra stor nytta av

att garanterad tillgång tillen uppgifter import och frånom export
Tullverket i sin exekutiva verksamhet. Uppgifterna kan inte heller

sådan känsliganses vara av det finnsnatur någraatt hållbara skäl för
under gällandeatt omständigheter inte medge kronofogdemyndigheter-
tillgång till de aktuellana uppgifterna. Vi föreslår därför 118 § tull-att

lagen kompletteras så Tullverketatt begäran skall tillhandahålla kro-
nofogdemyndighetema uppgifter förekommer hos Tullverketsom och

importrör ellersom Denexport näraliggandeav fråganvaror. krono-omfogdemyndighetemas direktåtkomst till uppgifter i tulldatabasen behand-
lar i avsnitt 8.4.14.
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imottagningsfunktionen9.7 Den externa

tulldatasystemet

bestämmelseinförasvår mening i tullagenenligtbörDet somen
myndighetregeringen eller denförmöjlighetenreglerar som rege-

förmedlajuridisktillöverlämnaringen bestämmer attatt personen
från tulldatasystemet.till ochdokumentuppgifter i elektroniska

framgår Tullverket i sin verksamhet1994:1550§ tullagenAv 11 att
databehandling,automatiskförtullagstiftningen harenligt ett system

funktio-avsnitt 3.5.2 kortfattatVi redovisar iTDS.tulldatasystemet
bl.a.dokumenthanteringen i TDS, vilkenelektroniskamed dennen

kommuniceraromfattningoch iinnebär importörer exportörer storatt
elektroniskastandardiseradeanvändandetmed Tullverket avgenom

mottagningsfunktion. Denförmedlasmeddelanden externsom av en
fristående servicebyrå.från Regle-funktionen Tullverketsköts av en

sådan funktion finns i dag i 9 §ringen användandet externav enav
där det regeringen eller dentullregisterlagen 1990:137, attanges

får juridiskregeringen överlämna tillmyndighet bestämmer ensom
fråntillförmedla uppgifter i elektroniska dokument ochattperson

Tullverket. paragraf finns bestämmelser tystnads-I nämnda även om
sådan defini-plikt i förmedlingsverksamhet. Andra bestämmelser om

återfinnselektroniska dokument i 12-15 §§ tull-tion och hantering av
lagen. uppgifter i elektroniskt dokument för-I 13 § sägs t.ex. att ettom
medlas myndighet Tullverket eller juridiskängenom annan genom per-

efter bemyndigande enligt tullregisterlagen dokumentet9 §son anses
ha kommit in till Tullverket det tagits och hakannär emot antas av-
skilts för Tullverkets räkning förmedlaren.hos

vårEnligt mening har bestämmelse möjligheten för regering-en om
eller myndighet regeringenden bestämmer till juridiskatten en person

överlåta förmedlingen elektroniska dokument sin plats i tull-rättaav
lagen, tillsammans med övriga bestämmelser dokumenthantering.om
Härigenom samlas bestämmelser förfarandet i och lag,om en samma
vilket innebär onödiga hänvisningar till lagstiftning undviks.att annan
Tullagsutredningen, sarr1rått,med vilken ihar betänkandet En ny
tullag SOU 1999:54 föreslagit bestämmelsen i 9 § tullregisterlagenatt
inordnas i tullag tillsammans med andra bestämmelser tull-en ny om
datasystemet. finns någonDet därför inte anledning för i detattoss
avseendet lämna förslag ändring i tullagen.nu
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9.8 Användning uppgifter tulldatasy-av ur
i brottsbekämpandestemet verksamhet

Den utveckling pågår avseende funktionersom i tulldatasyste-nya
och den indelningmet verksamheten gjorts inom Tullverket,av som

detgör i allt fler delaratt verksamheten finns behovav ett av upp-
gifter tulldatasystemet.ur

Enligt vår uppfattning finns det behov iatt ettav annat sam-
manhang överväga i vilken omfattning uppgifter tulldatasystemetur
får användas i de olika delarna tullverksamheten.av

I avsnitt 3.5 redogör för Tullverkets verksamhet och de personregister
förs i verksamheten. Tullverketssom faktiska, eller operativa, verksam-

het indelas i huvudprocessema effektiv handel och gränsskydd. Be-
handling personuppgifter i brottsbekämpandeav verksamhetm.m. reg-leras i lagen 1997:1058 register i Tullverkets brottsbekämpandeom
verksamhet. Enligt den lagen får Tullverket föra brottsregisterett somhar gått under benämningen SPADI, spaningsdiariet. Behandlingen avuppgifter i den fiskala verksamheten regleras i tullregisterlagen
1990:137, enligt vilken lag Tullverket får föra tullregister. Iett prak-
tiken tullregistretutgörs tulldatasystemet TDS.av

Det har under år förekommit diskussionersenare med avseende
.vilka möjligheter Tullverket skall ha i den brottsbekämpandeatt iverk-

samheten använda sig uppgifter TDS seav betänkandetur t.ex. En lGräns myndighet, SOU 1998:18.en Med anledning den- utveck-avling datasystemen inom Tullverketav pågår i dag, finns detsom skäl j
för kort beröraatt de problemoss kan uppstå det jnär skallsom avgöras

behandling uppgifterom i dengörs brottsbekämpandeav verksamhe-
jten.
jInom Tullverket pågår arbete med utveckla ochatt förfina arbets-

metoderna inom för projektramen ett kallas Servicetrappan.som Ut-
gångspunkten för arbetet är deatt dvs.operatörer, importörer, expor-törer eller ombud, bedöms tillförlitligasom skallvara förutsättas ett
mycket begränsat åtgärderantal när gränsen. Tullverketvaror passerar
skall i stället koncentrera sina deresurser operatörer bedömssommindre tillförlitliga ,samt informationatt förebyggagenom fel lsombegås okunskap. Projektet Servicetrappanav berör i första hand det
kommersiella varuflödet. Enligt vad erfarit krävs det emellertid för ;idén med Servicetrappanatt skall kunna lgenomföras och fungera somdet tänkt,är den delatt Tullverket arbetarav med den brottsbe-som
kämpande verksamheten möjligheter singes utövaatt verksamhet ett
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meddagiRiskanalyser görsriskanalyser.baserateffektivt sätt,
kontrollernaeffektiviserasyfteiTDSuppgifteranvändning avatturav

skalleffektivtTullverket sättvaruflödet. För ettkommersielladet att
verk-brottsbekämpandei denbehövsriskanalyserutförakunna som

informationdenvärdeerfaritvadenligtdet attsamheten somär av
orsakEnriskanalyser.sådanautnyttjas förkanTDSinomanvänds även
verk-Tullverketshelhetssynalltdentill detta störreär genomsyrarsom

mellanberöringspunktemainnebärochsamhet processernaattsom
fler.blir allthandeleffektivgränsskydd och

från effekti-haskullebetydelse detåskådliggöra dels vilkenFör att
delsverksamhet,brottsbekämpandeTDS iutnyttjavitetssynpunkt att

verksam-mellan dengränsdragningenuppstå vidkanproblemde som
verklighetsförankring.medexempelhärfiskala,och denheten ettges

lokalencigaretter. Iparti1998 beslagtasi majhusrannsakanVid etten
innehållerochmittendeladecigarettpaket är storafinns rester somav

påträffade pake-deuppstår därförjärnfilsspån. Misstankemängder attom
i landetsmugglatssändningdelmindreendast utgör somten av enen

Filspånen resultatetstålbalkar. skullenågoni form attgömda avvaraav
gränskontroll1998vinkelslip. novembermed I görsbalkarna öppnats aven

kontrollenSverige. Vidtillstålbalkar anländertrailer lastad med somen
utredningVid deni balkarna. görsihittas 000 cigaretter375 tomrum som

liknandeskett sätt.sextio tidigareidentifieras ytterligare transporter som

hjälpmedskulle detåskådliggörs i exempletsituationI den avsom
sänd-identifieraförmöjligt läggauppgifter TDS spärrar attattvaraur

skulleförtullning. Härigenomstålbalkar anmäls tilldeningar närav
tidiga-iavslöjassannolikhet kunnat avsevärtmed etttransporterna stor

användauppnå syftemöjligtinteskede. Det attär att genomsammare
verksamheten, SPADI,brottsbekämpandeför denregister försdet som

import ochuppgifternainnehåller nödvändigadeeftersom det inte om
export.

integritetssynpunkt medfrånvår betänkligtenligt meningDet attär
för visst syfte,uppgifter lämnasdatorteknik användahjälp ettsomav

för brottsbekäm-i landet,vid införselexempelvis klareraatt varaen
frågai detå sidan inteverksamhet. kan andrapande Det sättas att vore

ingårsådan ordning. Detfrån effektivitetssynpunkt medvärdefullt en
fåfrågan TDS skallvårt uppdrag utredaemellertid inte i att an-om

Vi före-verksamhet.brottsbekämpandeformvändas för dennaäven av
Påsyftet.få för detskall användasslår tulldatabaseninte heller att

tillämpning dendock vidfallet i dag kan detärsätt avavsamma som
gränsdragningsproblem.uppstå Detlagen kommaföreslagna attoss

utreda de problemvårenligt mening anledningfinns därför närmareatt
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kan uppstå och hur de skall hanteras. Likasåsom finns det enligt vår
mening skäl fråganöveratt möjligheter i frågase attom om exem-
pelvis riskanalyser använda uppgifter i TDS för brottsbekämp-även
ande verksamhet.
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Övergångs-Ikraftträdande- och10

bestämmelser

10.1 Lagstiftning behandlingom av person-

uppgifter

Vårt förslag: Lagama reglerar behandling personuppgiftersom av
i skatteförvaltningens, exekutionsväsendets och Tullverketsm.m.

verksamheter skall träda i kraft den 1 oktober 2001.
Samtidigt med de lagarna träder i kraft skall de aktuellaatt nya

författningar i dag reglerar förandet personregister i skatte-som av
förvaltningens, exekutionsväsendets och Tullverkets verksamheter

Äldreupphöra gälla. bestämmelser innehållgallring och iatt ettom
register skall emellertid gälla för uppgifter och handlingar harsom

registertillförts före de lagarnas ikraftträdande.ett nya
Bestämmelserna i de lagarna grundläggande krav be-nya om

handling personuppgifter behandling känsligasamtav av person-
uppgifter och uppgifter lagöverträdelser skall inte börjaom m.m.
tillämpas förrän den fråga1 oktober 2007 i sådan manuell be-om
handling personuppgifter påbörjats före den 24 oktober 1998av som
eller manuell behandling personuppgifter utförs för visstettav som
ändamål manuell behandling ändamåletför påbörjats före denom
24 oktober 1998.

Har begäran registerutdrag enligt 10 § datalagen kommiten om
in innan de lagarna träder i kraft har utdraget intenya men expe-
dierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en an-
sökan information enligt de lagarna.om nya

De lagarnas bestämmelser skadestånd skall tilllämpasnya om
endast den omständighet yrkandet hänför sig till har in-om som
träffat efter det de lagarna har i kraft. De lagarnasträttatt nya nya
bestämmelser överklagande skall tilllämpas påendast beslutom som
fattas efter ikraftträdandet.
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10.1. 1 Bestämmelser ikraftträdandeom

Dataskyddsdirektivet den oktober24 1995. artikelAv 32.1 ochantogs
framgår2 årmedlemsstaterna efter det datumet skall sättaatt senast tre
krafti de lagar och författningarandra nödvändiga för följaär attsom

frågadirektivet. sådanl behandling pågårredan de natio-närom som
nella bestämmelser till följd direktivet i kraft, skallsättsantassom av
medlemsstaterna till behandlingen år från det datumetatt senast trese
bringas i överensstämmelse med direktivets bestämmelser. För viss ma-
nuell behandling gäller i stället medlemsstaterna får föreskrivaatt att
behandlingen skall bringas i överensstämmelse med direktivets bestäm-
melser årtolv efter direktivets ikraftträdande.senast

enlighetI med nämnda bestämmelser i dataskyddsdirektivet trädde l
personuppgiftslagen 1998:204 i kraft lden 24 oktober 1998. Av per-
sonuppgiftslagens Övergångsbestämmelser framgår sådanför be-att
handling pågick vid ikraftträdandet, skall bestämmelser i datalagensom i
1973:289 tillämpas den 30 september 2001.t.o.m. ,

De lagar föreslår iför behandling personuppgifter isom av m.m.
skatteförvaltningens, exekutionsväsendets och Tullverkets verksamhet,

författningarersätter reglerar behandling pågick närsom som person-
uppgiftslagen trädde i kraft. Som exempel sådan behandling äkan

behandling inämnas register enligt skatteregisterlagen 1980:343, ut- iisökningsregisterlagen 1986:617 och tullregisterlagen 1990:137.
iDessutom skall lagförslagen reglera behandling pågår med stödsom av

tillstånd från Datainspektionen. vårEnligt mening det därför lämp-är g
ligt våra lagförslag frågai automatiseradatt behandling träder iom
kraft den 1 oktober 2001, dvs. det datum då Datainspektionens tillstånd
upphör gälla och personuppgiftslagens bestämmelseratt i stället blir
tillämpliga sådan behandling.

äpåpekasDet bör våra lagförslag kan komma omfattaatt behand-att
ling personuppgifter har påbörjats efter den 24 oktober 1998av som

iioch för vilka bestämmelserna i personuppgiftslagen gäller fullt Vadut.
sådanadet i fall sig icke författningsregleradrör är behandling förom

avilken det tidigare normalt krävdes tillstånd från Datainspektionen. För i
sådan behandling blir således våra lagförslag tillämpliga fr.o.m. den
l oktober 2001.

författningarDe i dag reglerar förandet personregister inomsom av
de för aktuella verksamheterna, skall upphöra gälla i sambandoss att

Äldremed den föreslagna lagstiftningen träder i kraft.att bestämmelser
gallring och innehåll i register skall emellertid gälla förettom upp-

gifter och handlingar har tillförts register före de lagamasettsom nya
ikraftträdande. Det innebär gallringsdag för uppgifter före-t.ex. att som
kommer i register enligt de i dag gällande författningama, efteräven
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gällande bestäm-i enlighet med deoktober 2001 skall gallrasden 1 nu
melsema.

Övergångsbestämmelser10.1.2

personuppgiftslagen inte börja tillämpasmanuell behandling skallFör
Våra sådanlagförslag omfattarfullt förrän den oktober 2007.1ut ma-

särskild lagstiftning skulle omfat-nuell behandling i avsaknadsom av
vårsaknas enligtpersonuppgiftslagens bestämmelser. Dettas av upp-

låtafattning anledning manuell behandling personuppgifter inomatt av
de för aktuella verksamheterna omfattas lagstiftningen ioss av annan
utsträckning vad skulle varit fallet endast personuppgiftsla-än som om

frågatillämpliga.bestämmelser skulle I manuell behand-gen vara om
påbörjats föreslårling före 1998, därförden 24 oktober be-attsom

stämmelserna i personuppgiftslagen grundläggande krav behand-om
ling vårapersonuppgifter bestämmelserna i lagförslag be-samtav om
handling känsliga personuppgifter och uppgifter lagöverträdelserav om

inte börjaskall tillämpas förrän den oktober 2007.1 Detsammam.m.,
skall gälla för manuell behandling utförs för visst bestämt ända-ettsom
mål manuell behandling för ändamålet påbörjades före denom
24 oktober 1998.

När personuppgiftslagen frågorträdde i kraft reglerades vissa sär-
skilt övergångsbestämmelsema.i Avseende information till registrera-
de begäran registerutdrag enligt 10 § datalagenattangavs om en om
har kommit innan den lagen träder i kraft, utdraget inte harnya men
expedierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en
ansökan information enligt den frågalagen. I skadeståndom nya om

den lagens bestämmelser skall tillämpas bara denattangavs nya om
omständighet yrkandet hänför sig till har inträffat efter det deattsom

lagarna har i kraft. Vi Övergångsbestäm-motsvarandeträtt attnya anser
melser bör gälla avseende den föreslagna lagstiftningen. Det börav oss
påpekas för behandling personuppgifter påbörjatshar föreatt av som
den 24 oktober skadeståndsbestämmelserna1998, kommer i datalagen

tillämpliga de omständigheter yrkandet hänför signär tillatt vara som
har inträffat innan våra lagförslag träder i kraft. påbörjadFör senare
behandling gäller i stället skadeståndsbestämmelsen i personuppgifts-
lagen eller motsvarande bestämmelse vårai lagförslag, beroende när
den omständighet yrkandet hänför sig till inträffat.harsom

I datalagen och personuppgiftslagen finns inte någon särskild reg-
lering möjligheten överklaga förvaltningsmyndighets beslut iattav en
fråga rättelse eller information till registrerade. vårEnligt meningom
bör de föreslagna bestämmelserna överklagande inteav oss om vara
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tillämpliga beslut myndigheterna fattar med bestäm-stödsom av
melser i lagstiftning den föreslagna. lagamasDeänannan av oss nya
bestämmelser överklagande skall därför bara tillämpas beslutom

fattas efter ikraftträdandet.som

Övriga10.2 lagförslag

Vårt förslag: Lagen ändring i sekretesslagen 1980:100, lagenom
ändring i tullagen 1994:1550 lagen ändring i kre-samtom om

ditupplysningslagen 1973:1173 skall träda i kraft den l oktober
2001.

ändringar föreslårDe i sekretesslagen till del knutna tillär storsom
våra lagförslag behandling personuppgifter inom skatteför-om av m.m.
valtningen, exekutionsväsendet och hos Tullverket. Lagförslagen bör
därför träda i kraft samtidigt, dvs. den 1 oktober 2001. Vissa bestäm-
melser skulle i och för sig kunna träda i kraft vid tidigare datum.ett

föreslagnaDen ändringen 9 kap. första19 § stycket sekretesslagen, vil-
ken innebär det införs skaderekvisit i exekutionsväsen-omväntatt ett
dets exekutiva verksamhet, har ingen direkt anknytning till våra övriga
lagförslag. En de faktorer påverkathar vår bedömning vil-av som om
ken sekretess bör gälla i den exekutiva verksamheten, har emel-som
lertid varit det datasystem, INIT, under utveckling inomärnya som
exekutionsväsendet avsnittse 9.4. Tidpunkten för detnär systemet
förväntas i bruk sammanfaller vårtmed förslag datum för ikraft-tas om

våraträdande övriga lagförslag. Vi därför inga skäl för före-av attser
slå avvikande ikraftträdandebestämmelser i den delen.

Det förslag till ändring i 118 § tullagen innebär kronofogde-attsom
myndigheterna skall ha till information frånrätt Tullverket importom
och inte heller beroende våraärexport övriga lagförslag.av varor, av

vårEnligt mening finns det emellertid inga starka skäl för föreslåatt ett
tidigare datum för ikraftträdande i den delen. Förslaget ändring iom
Tullagen bör därför i sin helhet träda i kraft först den l oktober 2001.
Förslaget ändring i kreditupplysningslagen hör helt medom samman
våra lagförslag behandling personuppgifter inom skatteförvalt-om av
ningen och exekutionsväsendet. Det saknas därför anledning föreslåatt
avvikande ikraftträdandedatum.
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11 våraKonsekvenser förslagav

Vår bedömning de förslag lämnasär i betänkandet längreatt som
sikt kostnadsbesparande,är de möjligheter till ökadgenom som ges
effektivitet vid informationshantering, såväl inom skatteförvaltning-

och exekutionsväsendet mellan skatte- och kronofogdemyn-en som
digheter Tullverket. Initialt kan emellertid vissa förslag innebä-samt

mindre kostnadsökningar, främst grund de utbildningsin-ra attav
kan bli nödvändiga.satser som

Av §14 kommittéförordningen 1998: framgår1474 förslagen iatt om
betänkande påverkar kostnaderna eller intäkternaett för kom-staten,

landsting, företag eller andra enskilda, skall beräkningmuner, en av
dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen innebär
samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt skall det redovisas. När det
gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för kommunerstaten,
eller landsting, skall utredningen föreslå finansiering.en

Utgångspunkten för vårt uppdrag har varit dels befintligatt anpassa
reglering personregister inom skatteförvaltningen, exekutionsväsen-av
det och hos Tullverket till dataskyddsdirektivets regelverk, dels göraatt

materiell framföralltöversyn register inom skatteförvaltningenen av
och exekutionsväsendet. Därutöver vårthar uppdrag omfattat vissa
särskilt angivna frågor. Vi har således frågor omfattningenutrett om av
direktåtkomst till myndigheternas register, möjligheten undanta el-att
ektroniska handlingar från myndigheternas skyldighet lämna regis-att
terutdrag sekretesslagens 1980:100 bestämmelsersamt i exekutions-
väsendets exekutiva verksamhet.

Fr.o.m. den 24 oktober 2001 kommer dataskyddsdirektivets bestäm-
melser behandling personuppgifter få genomslag allom attav auto-
matiserad behandling personuppgifter i Sverige. En anpassningav av
svensk lagstiftning därför nödvändig.är Denna anpassning inleddes

införandetmed personuppgiftslagen 1998:273. Statskontoret har iav
1998:l3 Kostnader till följdrapporten personuppgiftslagen, kon-av
det inte möjligt i dagslägetstaterat äratt uppskatta hur de eko-att stora

nomiska konsekvenserna personuppgiftslagens införande kommerav
bli. I pekas bl.a.att osäkerheten frågairapporten kostnadernaom
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såvälför den informationsskyldighet enligt dataskyddsdirektivetsom
åligger vårpersonuppgiftslagen Enligtde personuppgiftsansvariga.som

uppfattning fråga områdendet inte heller i de har haftär att ut-om
möjligtreda, uppskatta de kostnader dataskyddsdirektivetsatt som ge-

nomslag i svensk lagstiftning orsaka i därförkan Vi har valt istort. att
våraförsta hand beskriva vilka konsekvenser lagförslag kan förväntas

frånha i de avseenden de skiljer sig personuppgiftslagens bestämmel-
från bestämmelserna i dagens registerförfattningar och till-samtser

stånd från Datainspektionen.
Vid jämförelse med vad gäller vårai dag, innebär förslagen som en

frågamycket flexibilitet i möjligheterna till informations-större om
mellan föreslårutbyte myndigheter. Vi utökad möjlighet lämnaatten

information medium för automatiserad behandling ökadut samt
direktåtkomst mellan myndigheter. Förändringarna frågai direkt-om
åtkomst gäller främst mellan myndigheter inom förvaltnings-samma
organisation, mellan skattemyndigheter, mellan skatte-ävent.ex. men
förvaltningen, exekutionsväsendet och Tullverket. Detta kommer att
kunna medföra fördelar från effektivitetssynpunkt. De ekono-stora
miska konsekvenserna emellertid inte möjliga beräkna,är eftersomatt
det avgörande i vilken omfattning de våraär möjligheter lagförslag ger
till direktåtkomstutökad kommer utnyttjas i framtiden. vårEnligtatt
bedömning finns det emellertid allmänt förutsättningar för besparingar

den ökade flexibilitet blir följden våra lagförslag.genom som av
Vi har utformat våra lagförslag med syfte lagstiftningen skall bliatt

teknikoberoende i dag. Det innebär vårän dels förslag intemer att
kommer innebära några direkta kostnader för de aktuellaatt verksam-
heterna i samband ikraftträdandet,med eftersom de datasystem isom
dag utnyttjas eller under utveckling inomär skatteförvaltningen, exeku-
tionsväsendet och Tullverket kan bibehållas förändringar. Sam-utan
tidigt tillåter våra förslag datasystemen i framtiden kan förändras iatt

omfattning det blir nödvändigt medstor anpassning regel-utan att av
verken på lagnivå. Vi föreslår frågor i dag till del beslutasatt storsom

riksdagen, i framtiden skall beslutas regeringen eller Riks-av av av
skatteverket eller Tullverket. innebärDet vårenligt uppfattning detatt
kommer finnas förutsättningar snabbare genomföra de föränd-att att
ringar regelverken behövs för datortekniken skall kunnaattav som ut-

Ävennyttjas effektivt. förändringar kan krävas de bestämmel-som av
reglerar behandlingen personuppgifter till följdser som av m.m., av

ändringar i de materiella regelverk verksamheterna inomstyrsom
skatteförvaltningen, exekutionsväsendet och hos Tullverket, bör kunna
genomföras snabbare och enklare i dag.än

föreslårVi vårtde för uppdrag aktuella myndigheterna,att sär-utan
skild begäran därom, inte skall skyldiga lämna informationattvara om
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uppgifter automatiserad i elektroniska hand-behandlas vägsom
skatteregisterlagenlingar. Motsvarande bestämmelse finns i dag i

1980:343 och utsökningsregisterlagen 1986:617, inte i övrigamen
aktuella registerförfattningar. Möjligheten nämnda undantaggöraatt

inte heller i personuppgiftslagen. Efterhand den elektroniskages som
ärendehanteringen utvecklas hos myndigheterna, kan det förväntas att

frånallt mängder material härrör direkt kontakter medstörre som en-
skilda kommer lagras elektroniskt. kan sig deklara-Det röraatt om
tioner och ansökningar beslut och andra handlingar regel-samt som

Vårmässigt skickas till i ärende. bedömning skatte-ärparterna ett att
och kronofogdemyndighetema, föreslagnade undantagen,utan sanno-
likt skulle komma drabbas kostnadsökningar jämfört med i dag,att av

elektroniska handlingar regelmässigt skulle behöva sändasatt utgenom
till enskilda begär information vilka personuppgifter be-som om som
handlas dem. övrigaFör myndigheter kommer förslaget sannolikt,om
efterhand elektroniska ärendehanteringssystem utvecklas, attsom nya
innebära mindre kostnadsökningar vad skulle ha varitän som annars
fallet.

Våra förslag till lagar behandling personuppgifter kom-om av m.m.
med nödvändighet kräva vissa utbildningsinsatser hos deattmer myn-

digheter berörs förslagen. Preliminära beräkningar från Riks-som av
skatteverket pekar det kan sig kostnader i storleksord-röraatt om
ningen 5-7 miljoner kronor. Det bör därvid utbildningsin-noteras att

till del nödvändiga redan följdär antagandetsatser stor som en av av
dataskyddsdirektivet och införandet Vårapersonuppgiftslagen. för-av
slag innebär således endast viss ökning planerade utbildnings-en av
insatser. Tullverket, i mindre omfattning övriga aktuellaänsom myn-
digheter berörs våra lagförslag, räknar preliminärt inte någramedav
särskilda kostnader för utbildning till följd förslagen i betänkandet.av

Vid sidan de förslag behandlingen personuppgifterav som avser av
i myndigheternas verksamheter, föreslår vi det skall införasatt ett star-
kare sekretesskydd i exekutionsväsendets exekutiva verksamhet. Det
kommer krävas vissa utbildningsinsatser till följd de föreslagnaatt av
ändringarna i sekretesslagen. Initialt kan kostnader beräknasäven upp-
stå för kronofogdemyndighetema till följd långsammare handlägg-av
ning ärenden frånbegäran enskilda få del allmännaav attsom avser av
handlingar. Enligt Riksskatteverkets bedömning kommer förändraden
sekretesslagstiftning dock inte sikt märkbart påverka tidsåtgång-att

vid handläggningen sådana ärenden.en av
Sammanfattningsvis vårdet bedömning förslagenär i betänk-att

andet initialt kommer medföra vissa kostnader, främst till följdatt av
det krävs vissa utbildningsinsatser hos deatt aktuella myndigheterna.

Dessa kostnader bedömer inte de kanstörre täckasän attvara av
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På siktutbildningsinsatser. längreordinarie anslag tillmyndigheternas
möjlighetervåra besparingar deförslag medförabör komma att genom

främst skatte-ärendehanteringen inomtill ökad effektivitet vidgessom l
lexekutionsväsendet, hos Tullverket.förvaltningen och även lmen

förslagen i betänkande lkommittéförordningen15 §I att ettanges om
iför kommunala självstyrelsen, skall konsekvensernahar betydelse den

förslag haravseendet i betänkandet. gällerdet Detsamma när ettanges
förbetydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet,

småoffentlig service olika försysselsättning och i delar landet,av
konkurrensfömiågaföretags arbetsförutsättningar, eller villkor i övrigt i

förhållande till företags, för jämställdheten mellan kvinnor ochstörre
nå målen.eller för möjligheterna de integrationspolitiska Enligtmän att

vår uppfattning medför våra förslag någrainte konsekvenser i angivna
avseenden.
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1 2 Författningskommentarer

deI allmänna övervägandena i 4-8 kap. finns det kommentarer till de
föreslagna bestämmelserna i lagarna behandling personuppgifterom av

i skatteförvaltningens, exekutionsväsendets och Tullverkets verk-m.m.
samheter. Vi det därför inte nödvändigt med särskilda författ-anser
ningskommentarer traditionellt slag vad gäller de lagförslagen. Förav

det lättare återfinnagöra de aktuella avsnitten i de allmännaatt att
övervägandena, vi för de lagarnagör uppställningar med hänvisningar
till avsnitt.rätt

12.1 Förslaget till lag behandlingom av upp-
gifter i skatteförvaltningens beskatt-

ningsverksamhet

Para Avsnittra

1 kap. Allmänna bestämmelser
1 § 4.3.3 8.1.1
2 § 4.3.4 5.2.1
3 § 5.2.2
4 § 5.3.1
5 § 5.3.2 9.2
2 kap. Beskattningsdatabasen
1 § 6.1
2 § 6.2 8.1.2
3 § 6.2 8.1.2
4 § 6.3.1
5 § 4.3.5 6.3.2 8.1.3
6 § 6.3.3 8.1.3

§7 6.4
8 § 6.6.2
9 § 6.7.3 6.7.4 8.1.4
10 § 6.7.5 8.1.4

1419.1588SkattTullExekutionNormer
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§ 6.7.4 8.1.4
12 § 6.4.5
13 § 6.8.3 8.1
14 § 6.8.3 8.1.5
15 § 6.8.3 8.1.5
16 § 6.9.4 6.9.5
17 § 4.4.5
3 kap. Enskildas rättigheter

§l 7.1.1
2 § 7.1.3
3 § 7.2
4 § 7.3
5 § 7.4

12.2 Förslaget till lag behandlingom av per-
sonuppgifter i skatteförvaltningens folk-

bokföringsverksamhet

Paragraf Avsnitt

l kap. Allmänna bestämmelser
1 § 4.3.3 8.2.1
2 § 4.3.4 5.2.1
3 § 5.2.2
4 § 5.3.1
2 kap. Folkbokföringsdatabasen
1 § 6.1
2 § 6.2 8.2.2
3 § 6.3.1
4 § 6.3.2 8.2.3
5 § 8.2.3
6 § 6.3.3 8.2.3
7 § 6.4
8 § 6.6.2
9 § 6.7.3 6.7.4 8.2.4
10 § 6.7.5 8.2.4
11 § 8.2.5
12 § 6.4.5
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6.9.4 6.9.5§13
4.4.514 §

Enskildas rättigheter3 kap.
7.1.2§ 7.1.11

2 § 7.1.3
§ 7.23
§ 7.34
§ 7.45

till lag behandling12.3 Förslaget om av per-

sonuppgifter i verksamhet med val och

folkomröstningar

Para Avsnittra

1 kap. Allmänna bestämmelser
§l 4.3.3 8.3.1

2 § 4.3.4 5.2.1
3 § 5.2.2
4 § 5.3.1
2 kap. Val- och folkomröstningsdatabasen
1 § 6.1
2 § 6.2 8.3.2
3 § 6.2 8.3.2
4 § 6.3.1

§5 6.3.2 8.3.3
6 § 6.3.2 8.3.3

§7 8.3.3
8 § 6.3.3 8.3.3
9 § 6.4
10 § 6.6.2
11 § 6.7.3 6.7.4 8.3.4
12 § 6.7.5 8.3.4

§13 6.7.4 8.3.4
§14 8.3.5

15 § 6.4.5
16 § 6.8.3 8.3.6
17 § 6.8.3 8.3.6
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18 § 6.9.4 6.9.5
19 § 4.4.5
3 Enskildas rättigheterkap.
1 § 7.1.1

§2 7.1.3
3 § 7.2
4 § 7.3
5 § 7.4

12.4 Förslaget till lag behandlingom av upp-

gifter i exekutionsväsendets verksamhet

Para Avsnittra

1 kap. Allmänna bestämmelser
1 § 4.3.3 8.4.1
2 § 4.3.4 5.2.1
3 § 5.2.2
4 § 5.3.1
5 § 5.3.2
2 kap. Exekutionsväsendets databaser
Utsöknings- och indrivningsdatabasen

§1 6.1
2 § 6.2 8.4.2
3 § 6.2 8.4.2
4 § 6.3.1
5 § 4.3.5 6.3.2 8.4.3
6 § 6.3.3 8.4.3
7 § 6.8.3 8.4.4
Betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen
8 § 6.1
9 § 6.2 8.4.5
10 § 6.2 8.4.5
11 § 6.3.1
12 § 4.3.5 6.3.2 8.4.6
13 § 6.3.3 8.4.6
14 § 6.8.3 8.4.7
Skuldsaneringsdatabasen
15 § 6.1
16 § 6.2 8.4.8
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17 § 6.2 8.4.8
18 § 6.3.1
19 § 6.3.24.3.5 8.4.9
20 § 6.3.3 8.4.9
21 § 6.8.3 8.4.10
Konkurstillsynsdatabasen
22 § 6.1
23 § 6.2 8.4.11
24 § 6.2 8.4.11
25 § 6.3.1
26 § 4.3.5 6.3.2 8.4.12
27 § 6.3.3 8.4.12
28 § 6.8.3 8.4.13
Gemensamma bestämmelser databasernaom
29 § 6.4
30 § 6.6.2
31 § 6.7.3 6.7.4 8.4.14
32 § 6.7.4 8.4.14
33 § 6.7.5 8.4.14
34 § 6.4.5
35 § 6.9.4 6.9.5
36 § 4.4.5
3 kap. Enskildas rättigheter

§1 7.1.1 7.1.2
2 § 7.1.3
3 § 7.2
4 § 7.3
5 § 7.4

12.5 Förslaget till lag behandlingom av upp-
gifter i Tullverkets verksamhet

Paragraf Avsnitt

1 kap. Allmänna bestämmelser
1 § 4.3.3 8.5.1
2 § 4.3.4 5.2.1
3 § 5.2.2
4 § 5.3.1
5 § 5.3.2 9.2
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2 kap. Tulldatabasen
1 § 6.1
2 § 6.2 8.5.2
3 § 6.2 8.5.2
4 § 6.3.1
5 § 4.3.5 6.3.2 8.5.3
6 § 6.3.3 8.5.3
7 § 6.4
8 § 6.6.2
9 § 6.7.3 6.7.4 8.5.4
10 § 6.7.5 8.5.4
11 § 6.4.5
12 § 6.8.3 8.5.5
13 § 6.9.4 6.9.5
14 § 4.4.5
3 kap. Enskildas rättigheter

§1 7.1.1 7.1.2
2 § 7.1.3
3 § 7.2
4 § 7.3
5 § 17.4

l
12.6 Förslaget 1till lag ändring i sekretess-om ul

lagen 1980: 100
n

i9 kap. 1§

förstaI stycket i dag sekretess gäller för verksamhetattanges 1som
förande eller register i skatteregisterlagen luttagavser av ur som avses

l1980:343. Den bestämmelsen föranleddär de uppgifterattav som
finns i skatteregister måste omfattas absolut sekretess lhos kro-ävenav
nofogdemyndigheter, har direktåtkomst till uppgifter i registren. 1som
Vi föreslår bestämmelsen såändrasatt uttrycket "beskattningsdata-att

ibasen enligt lagen 0000:000 behandling uppgifter i skatteför-om av
valtningens beskattningsverksamhet" vadersätter i dag lsägssom om
skatteregister. lDenna ändring föranleddär de uppgifter i dagattav som
behandlas i skatteregister, i och vårtmed lagförslag skall behandlas i
beskattningsdatabasen. Andringen innebär således inte någon saklig i
förändring med avseende de uppgifter i dag finns i skatte-som
register. Beskattningsdatabasen kommer emellertid innehålla betyd-att
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ligt fler uppgifter dessa, eftersom den inteän bara skatteregist-ersätter
samtliga de register i dag förs i beskattningsverksam-utanren som

heten, punktskatteregister och fastighetstaxeringsregister. Vit.ex. igör
vårt lagförslag med undantag för elektroniska handlingar åt-inte- -
skillnad mellan de olika uppgifterna i beskattningsdatabasen frågai om

för myndigheterrätten utanför skatteförvaltningen ha direktåtkomstatt
till databasen. Samtliga uppgifter i beskattningsdatabasen bör därför
omfattas sekretessen i 9 kap. §l sekretesslagen med avseendeav
förande eller databasen.uttagav ur

I första stycket föreslår vidare det tillägget sekretess skall gäl-att
i verksamhet förande eller tulldatabasen enligtuttagsom avser av ur

lagen 0000:000 behandling uppgifter i Tullverkets verksamhet.om av
Enligt 9 kap. §l sekretesslagen gäller i Tullverkets verksamhet med
tull och andra skatter eller avgifter, uppgift får lämnas detatt uten om
står klart uppgiften kan röjas denatt enskilde lider skada ellerutan att

Att föreslår tilllägget för tulldatabasen följd vårtär för-men. en av
slag andra myndigheterävenatt Tullverket,än bestämt skatte-närmare
och kronofogdemyndigheter, fåskall ha direktåtkomst till tulldataba-

Utan bestämmelsen skulle uppgifter hämtas från tulldatabasensen. som
inte med automatik omfattas den hos Tullverket gällande sekretes-av

de används hosnär kronofogdemyndighetema. Vi föreslår isen och för
sig det skall införas skaderekvisitatt omvänt förett uppgifteräven hos
kronofogdemyndighetema, det förslaget omfattar inte all verksam-men
het hos de myndigheterna. Dessutom har regeringen enligt våra förslag
möjlighet meddela föreskrifteratt ytterligare myndigheter fåratt haom
direktåtkomst till tulldatabasen.

Genom det föreslagna fjärde stycket undantas vissa uppgifternya
hos skattemyndigheterna och Riksskatteverket från den absoluta sekre-

För dessa uppgifter föreslårtessen. i stället rakt skaderekvisitatt ett
skall tillämpas. Bestämmelsen den sekretesslindrandeersätter bestäm-
melse i dag finns i 16 § skatteregisterlagen ochsom mot-som avser
svarande uppgifter i skatteregistret. Vi bestämmelsen har sinattanser

plats irätta sekretesslagen och inte i den föreslagna lagenav oss om
behandling uppgifter i skatteförvaltningens verksamhet.av

Bestämmelsen i det föreslagna femte stycket innebär enligt vårt för-
slag den hänvisning i dagatt till skatteregisterlagengörs bort.som tas
Den hänvisningen de sekretessbrytande bestämmelser finnsavser isom
16 § skatteregisterlagen. Vi föreslår, framgår de bestäm-som attovan,
melserna skall föras till 9 kap.över l § fjärde stycket sekretesslagen.
Någon motsvarande hänvisning behövs därför inte till den före-av oss
slagna lagen behandling uppgifter i skatteförvaltningensom verk-av
samhet.
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9 kap. 19 §

Vi föreslår förstai stycket det för sekretess inom exekutions-att
väsendet i mål eller angåendeärende utsökning och indrivning församt
verksamhet enligt lagen 1986:436 näringsförbud, skall sättasom upp

skaderekvisit.omvänt innebär,Detett till skillnad vad gäller imot som
dag, presumtion för sekretess gäller för uppgifterna hos krono-atten
fogdemyndighetema. Innebörden bestämmelsen redovisas ingåendeav
i avsnitt 9.4.6.

Att sekretessen enligt vårt förslag skall målgälla i eller ärende an-
|gående utsökning och indrivning för verksamhet enligt lagensamt

1986:436 näringsförbud, innebär i princip all tillämpningom att av
utsökningsbalken och verkställighet arbetsuppgifter enligtannan samt
lagen 1993:891 indrivning statliga fordringar ochom av m.m. annan
lagstiftning kronofogdemyndighetemas borgenärsuppgifter, omfat-om

sekretessbestämmelsen.tas Sekretess skall gälla föräven denav del iav
kronofogdemyndighetemas lverksamhet ansökan och till-som avser om

näringsförbud. Frågoröver vilka verksamhetersyn skallom som om-
fattas sekretess redovisas i avsnittnärmare 9.4.7.av

Vi föreslår sekretess inte skall gälla föratt uppgift förpliktelseom
med den sökta verkställigheten i pågåendesom mål.avses Med denett

tid under vilken mål pågåendeärett tiden från det måletavser att
kommer in till kronofogdemyndigheten till dess det klartäratt att re-
dovisas tillbaka till sökanden. För mål betalning det liktydigtett ärom
med handläggningstiden enligt 4 kap. 9 § utsökningsbalken, måletnär
kan föremål för utredning, verkställighetsåtgärdervara eller bevakning.
Är målet däremot fullbetalt återkallateller eller har handläggningstiden
gått målet inte pågåendeärut, kronofogdemyndighetenäven inteom
hunnit återredovisa det till sökanden. Ett allmänt mål återredovisas
vanligtvis inte till sökanden, det ligger kvar hos kronofogdemyn-utan
digheten till dess skulden betalas eller preskriberas. Allmänna mål
kommer då i flertalet fall pågående tills de betalas,att preskriberasvara
eller i undantagsfall återkallas sökanden. Den innebördennärmareav

bestämmelsen redovisas i avsnitt 9.4.8.av
Av andra stycket framgår enligt vårt förslag den sekretessatt som

gäller enligt första stycket, gäller föräven uppgifter behandlas isom
utsöknings- Ändringenoch indrivningsdatabasen. föranleddär deattav
uppgifter i dag finns i utsökningsregistret, jämte vissasom ytterligare
uppgifter, skall återfinnas i den nämnda databasen. Bestämmelsen inne-
bär sekretess gäller föratt viss uppgift den lagras elek-en oavsett om
troniskt i databasen eller den dokumenteradär iom sättett annat ett
mål eller ärende.
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föreslagna tredje stycket konkurs-Innebörden det är attav nya en
påförvaltare inte grund den förstärkta sekretessen skall hindras attav

uppgifter enskilddel konkurs han förvaltar. Bestäm-ta av om en vars
melser med liknande innebörd finns i i ochdag 9 kap. 1 2 sekretess-

frågalagen i uppgifter i skattemyndighetemas revisionspromemo-om
Fråganrior. behandlas i avsnitt 9.4.6.nämnare

1014 kap. §

Ändringen i första föranledd föreslårstycket 3 det iär ävenatt attav
9 kap. l9§ sekretesslagen skall införas bestämmelse atten om upp-
gifter får lämnas till konkursförvaltare oaktat sekretess gäller förut att
uppgifterna. Liksom skattemyndighetema och Tullverket bör kronofog-
demyndighetema ha möjlighet förbehållställa sekretessbe-näratt upp
lagda uppgifter lämnas till konkursförvaltare. Vi föreslår dessutomut

fjärde stycke i 9 kap. lett nytt

12.7 Förslaget till lag ändring i tullagenom

1994: 1550

11§

Ändringen föranledd föreslårär den i dag gällande tullre-att attav
gisterlagen 1990:137 skall upphävas och lagen be-ersättas av om
handling uppgifter i Tullverkets verksamhet. I den lagen föreslåsav
inte någon reglering register ingår i tulldatasystemet. I ställetav som
föreslås lagen reglera vilket uppgifter får behandlas isätt systemet.

11s§

Vi föreslår förutom övriga i paragrafen angivna myndigheter,att även
kronofogdemyndigheterüskallha från tullverket få uppgifterrätt att som

import eller Andringenrör motiveras utförligt i avsnitt 9.6.export.
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12.8 Förslaget till lag ändring i kredit-om

upplysningslagen 1973:1173

föreslårVi det i kreditupplysningslagen skall införas paragraf,att en ny
till följd föreslår7 de ändringar vi i kap. §9 19 sekretesslagen.a av

Innebörden följande.bestämmelsen kreditupplysningsföretagEttärav
frånkan myndighet inom exekutionsväsendet hämta uppgiften en

iföremålförpliktelse pågåendeför verkställighet i målär lettom som om
utsökning eller indrivning, eftersom sådan vårtuppgift enligt förslagen
inte skall omfattas sekretess enligt 9 kap. 19 § sekretesslagen. Närav
den aktuella skulden har målet någonbetalats eller anledningav annan
avslutas, dvs. det inte pågåendelängre se avsnitt 12.6, kommerär
uppgiften omfattas sekretess. Den myndighet lämnatatt utav som upp-

dågiften skall upplysa kreditupplysningsföretaget uppgiftens för-om
ändrade varefter kreditupplysningsföretaget skall gallrastatus, upp-
giften såsina register det kan ske. fårEn kreditupplysning intesnartur
lämnas, innan uppgiften har gallrats. Den innebörden be-närmare av
stämmelsen redovisas i avsnitt 9.4.9 och 9.5.

12.9 Förslagen till lagar ändring i lagenom

1994: 1563 tobaksskatt, lagenom

1994:1564 alkoholskatt lagensamtom

1994:1776 skatt energiom

I lagarna tobaksskatt, alkoholskatt och skatt energi, finns i dagom
bestämmelser beskattningsmyndigheten skall föra registeratt överom

har godkänts upplagshavare eller registreradeärpersoner som som som
Ändamålengodkända skatteupplag.övervarumottagare medsamt

dessa register tillhandahålla skattskyldigaär och behörig myndighetatt
i Sverige eller EG-land uppgifter godkännande och regi-ett annat om
strering. lagarnaI vidare vilka uppgifter får finnas i regist-anges som

bestämmelser utlämnande och gallringsamt uppgifter.ren om av
De uppgifter i dag finns i de register i lagarna,som som avses

SEED-register, får våraenligt förslag ingå i beskattningsdatabasen. I
fårdatabasen uppgifter behandlas för bl.a. ändamål nämn-samma som

da register. Regleringen beskattningsdatabasen innehåller dessutomav
grundläggande bestämmelser utlämnande och gallring uppgifter.om av
Något behov i särskild lag fårdet föras register ak-att attav ange av
tuellt slag, kommer alltså inte finnas. Preciserade bestämmelseratt om
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innehåll, utlämnande och gallring återfinnasbör i förordning till denen
föreslagna lagen behandling uppgifter i skatteförvaltningens be-om av
skattningsverksamhet.

En särskild omständighet med SEED-registren de inte försär att en-
bart nationella skäl, eftersom ändamålenav förseett är andraattav
EG-länder med uppgifter. innebärDet vissa bestämmelserna iatt deav
aktuella lagarna tvingande förär Sveriges del. Motsvarande tvingande
bestämmelser, vilka uppgifter skallt.ex. behandlas, börom ävensom
de återfinnas i förordning till den föreslagna lagenen be-av oss om
handling uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhetav
jfr exempel förordning i bilaga 2.

Övriga12.10 lagförslag
I de författningar redovisas under 12 17-19, finnssom samt upp-
lysning uppgifteratt i respektiveom lag får registrerassom iavses ett
skatteregister. Vi inte sådan upplysningatt fyller någonanser en egent-
lig funktion, och föreslår därför inte någon motsvarande hänvisning till
den föreslagna lagen behandlingav oss uppgifter i skatteförvalt-om av
ningens beskattningsverksamhet. De aktuella paragraferna bör i stället
upphävas.

I de författningar redovisas under 10, 11, 16 och 20som förekom-
hänvisningar olika slag tillmer register och registerförfattningarav

föreslår skall upphörasom gälla. Hänvisningatt skall i stället göras
till de databaser och författningar föreslår skall deersättasom som
gäller i dag.
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Kommittedirektiv

Översyn skatteförvaltningens ochav

exekutionsväsendets registerförfatt-
ningar Dir.

1998:2

Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 1998

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppgift degöra översynatt en av
författningar reglerar register inom skatteförvaltningen och exeku-som
tionsväsendet tullregisterlagen 1990:137. Utredaren skall ocksåsamt
gå igenom de register inte författningsreglerade och föreslåärsom en

Översynenförfattningsreglering i de fall det bedöms ändamålsenligt.
skall utgångspunktmedgöras i den föreslagna personuppgiftslagen och
EU:s dataskyddsdirektiv.

Bakgrund

Skatteregistren

Skatteregisterlagen 1980:343 trädde i kraft den juli1 1980. Genom
lagen regleras flertalet de register för beskattningsverksamhetenav som
förs med stöd ADB. Vissa register omfattas dock inte lagen,av t.ex.av
de register förs för punktskatteverksamheten.som

För hela landet förs centralt skatteregister och för varje länett ett
regionalt skatteregister. De regionala registren tillkom i sin nuvarande
form efter beslut riksdagen hösten 1994 prop. 1994/95:93, bet.av
1994/95:SkU15, rskr. 1994/95:158. Genom dessa ändringar blev det
möjligt för skatteförvaltningen den pappersbaseradeersätta ärende-att
hanteringen med s.k. elektroniska akter.

Skatteregistren får användas endast för vissa i lagen preciserade än-
damål. fårDe användas bl.a. vid inkomst- och förmögenhetstaxeringen

vid redovisning, bestämmande och betalning skattersamt och avgif-av
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Det centrala skatteregistret får också användas förter. utredningar i
kronofogdemyndighetemas exekutiva verksamhet, m.m.

Innehållet i registren mycket detaljeratär bestämt i 5-7 och 11 §§
skatteregisterlagen.

Tillgången till uppgifterna i skatteregistren via terminalåtkomst reg-
leras i 10 och 12 §§ skatteregisterlagen. Utgångspunkten för reglering-

uppgifterna får finnasär tillgängligaatt terminal endast beho-en om
snabbt och enkelt få tillgång till uppgifternavet att vägerav äntyngre

den frånrisk integritetssynpunkt terminalåtkomst medföra.som anses
Terminalåtkomst får finnas endast för ändamålde för vilka registren är
avsedda. Vid skatteregisterlagens tillkomst åtkomsten i princip be-var
gränsad till de uppgifter hänförde sig till länet. För vissa uppgiftersom
medgavs dock riksåtkomst. I dag medges riksåtkomst till betydligt fler
uppgifter.

frågaI de regionala skatteregistren terminalåtkomstenär tillom
handlingarna i elektronisk akt förbehållen det lokala skattekontoren

handlägger ärendet. Till skillnad vad frågagäller isom detmot som om
centrala skatteregistret åtkomsten tillär de regionala registren begrän-

ocksåsad endast vissa sökbegrepp fåratt användas uppgif-genom när
skall fram registren.ter tas ur

Övriga förregister beskattningsverksamheten

För beskattningsverksamheten förs förutom skatteregistren ett taxe-
ringsuppgiftsregister. Bestämmelser taxeringsuppgiftsregistret finnsom
i 16 § taxeringsförordningen 1990:1236. Registret innehåller be-en
gränsad del de uppgifter får finnas i det centrala skatteregistret.av som

För uppbörd och administration punktskatter för Skatte-annan av
myndigheten i Dalarnas län särskilt register, BRIS Besluts-,ett Redo-
visnings- och Informationssystem för det Särskilda skattekontoret.
Registret förs med stöd Ändamålettillstånd från Datainspektionen.av
med registret diarieföring,är bokföring, skatteadministration, revision
och betalningskontroll. Registret innehåller endast begränsat antalett
uppgifter, bl.a. olika identifieringsuppgifter uppgifter redovis-samt om
ningsperioder och beskattningsår.

Skattemyndigheten i Dalarnas län för också register enligt 36§
lagen 1994:1564 alkoholskatt, 36 § lagen 1994:1563 tobaks-om om
skatt och 6 kap. ll § lagen 1994:1776 skatt energi.om

För fastighetstaxeringen förs regionala fastighetstaxeringsregister
med stöd 6 kap. 8 § fastighetstaxeringsförordningen 1993:1199.av
Registrens innehåll och utnyttjande har reglerats i föreskrifternärmare
från Datainspektionen.
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medregisterandravissaförs dessutomskatteförvaltningenInom
gåvoskatteregister.bl.a.Datainspektionen,fråntillståndstöd av

revisionförbearbetningarregisterkategori utgörs avsärskildEn av
skattemyndighetemautförsbearbetningarVissaavgifter.ochskatter av

denomfattasandramedan1973:289datalagenför avinom ramen
automatisk1987:1231lagenföljerregleringsärskilda omavsom

taxeringsrevision,viddatabehandling m.m.

Utsökningsregistren m.m.

centraltförsverksamhetexekutiva ettkronofogdemyndighetemasFör
utsökningsre-får regionalaVidarelandet.helaförutsökningsregister

finnsutsökningsregistrenBestämmelserregionerna.förförasgister om
kraft den 1iträdde1986:617, septem-utsökningsregisterlageni som

1986.ber
skattere-uppbyggd sättUtsökningsregisterlagen är somsamma

reglerade i de-Ändamål, terminalåtkomstinnehåll och ärgisterlagen.
harjuni 1995,kraft den 1trädde ii lagen,ändringartalj. Genom som

införamöjligtblivitkronofogdemyndighetema ettattfördet sys-även
1994/95:LU27,1994/95:168, bet.elektroniska akter prop.medtem

1994/95:305.rskr.
handläggningförregisterförKronofogdemyndigheterna även av

handräck-ochbetalningsföreläggande1990:746mål enligt lagen om
Bestämmelser1994:334.skuldsaneringslagenenligtärendenochning

betalningsföreläg-förregister1991:876i lagenfinnsregistren omom
regis-1994:348förordningenrespektivehandräckningochgande om

skuldsaneringsärenden.förter
för konkurs-också registerfårtillstånd enligt datalagenMed stöd av
försäljning-exekutivahandläggningsstöd vidplaneratoch förtillsyn ett

inom exeku-förasbostadsrätterochskeppluftfartyg,fastigheter,ar av
tionsväsendet.

lönegaranti-1994:1283stöd lagenför medRiksskatteverket omav
lönegaranti vid kon-statliguppgiftervissaregisterregister överett om

framställningfår föranvändasRegistretlönegarantiregister.kurs av
statistik.
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olkbokföringsregistrenF

För varje lokalt skattekontors verksamhetsområde förs lokalt folk-ett
bokföringsregister. Dessutom förs centralt referensregister för helaett
landet. Grundläggande bestämmelser folkbokföringsregistren finnsom
i lagen 1990:1536 folkbokföringsregister. Registren används iom
första hand för den löpande folkbokföringsverksamheten enligt folk-
bokföringslagen 1991:481. Regleringen innefattar lokala register för
handläggningsstöd.

För tillhandahållandet folkbokföringsuppgifter till myndigheterav
finns särskilt register, aviseringsregistret.ett Bestämmelser avise-om
ringsregistret finns i lagen 1995:743 aviseringsregister. Avise-om
ringsregistret innehåller de uppgifter behövs för tillgodoseattsom
behovet allmänt efterfrågade folkbokföringsuppgifter.av

Riksskatteverket och skattemyndighetema för särskilda röstlängds-
register för framställning röstlängder. Röstlängdsregistren regleras iav
lagen 1997:158 röstlängdsregister. Uppgifterna i registrenom hämtas
huvudsakligen från aviseringsregistret. För anmälan kandidater,av
framställning valsedlar och sammanställningav valresultat för Riks-av
skatteverket och länsstyrelserna med stöd tillstånd från Datainspek-av
tionen kandidatregister.ett

Tullregistret

I tullmyndighetemas verksamhet ingår det fastställa och uppbäraatt
tull I denna verksamhet använder sigm.m. tullmyndighetema tull-av
registret förs med stöd tullregisterlagensom 1990:137. Tullregis-av

får ocksåtret användas för övervaknings-, kontroll- och revisionsupp-
gifter inom tullmyndighetemas område.

Tullregisterlagen detutgör rättsliga stödet för tulldatasystemet
TDS används för tullens fiskalasom verksamhet. TDS bådeär anpas-

datorstödutgöra isat att handläggningen tullärenden i samband medav
in- och utförsel kontroll, debiteringav och förvaror, närings-m.m. att
livet skall kunna deklarera import och hämta ochexport lämnasamt
uppgifter elektroniskt via systemet.

Utredningsuppdraget

Regeringen har i proposition 1997/98:44 Personuppgiftslag lagt fram
förslag till datalag, personuppgiftslagen.en ny Genom den lagen,nya

datalagenersätta 1973:289,som avses genomförs Europaparlamentets
och rådets direktiv 95/46/EG den 24 oktober 1995 skyddav förom



435Bilaga 11999: 105SOU

ochpersonuppgifterbehandlingpåavseendemedenskilda avpersoner
Lagendataskyddsdirektivet.uppgiftersådanafria flödetdet avom

sådan behand-Beträffande1998.oktober24kraft denföreslås iträda
dockskallikraftträdandetpåbörjats vidpersonuppgifterling somav

2001.septemberutgångenintilltillämpasdatalagen av
nödvändigtdetinnebär ärpersonuppgiftslagen attInförandet attav

reglerarförfattningarDeregisterlagama.befintligade somöverse
idessutomregisterexekutionsväsendets ärochskatteförvaltningens

skatteregisterlagensärskiltgällerDettaallmänbehov översyn.enav
svår till-många delaroch itillfällen ärflertal attvidändrats ettsom

lämpa.
skatteför-förtillkallasutredare göra översynsärskildEn att aven

föreslå författ-denochregisterexekutionsväsendetsochvaltningens
ingåruppdragutredarensnödvändig. Ibedömsningsreglering som

utredningsarbe-utgångspunkt förtullregisterlagen. Enockså överatt se
anpassadereglerlättbegripligaochenkla ärskapaskall att somtet vara

ochstatistikensdärvid beaktautvecklingen ochden tekniskaefter
behov.forskningens

såregleringen denutgångspunkt skallEn attatt anpassavaraannan
ärendehanteringen. DenADB-stöd ibehovgenerellttillgodoser ett av

tullmyn-exekutionsväsendet ochskatteförvaltningen,verksamhet som
i självaADB-stödutföra förutsätterålagts ävendighetema att numera

fram underregisterförfattningarhandläggningsprocessen. De togssom
redovis-effektivafrämst sikte behovet1970- och l980-talen tog av

handläggningsproces-ADB-stöd ihaningssystem. Behovet ävenattav
år.uppkommit underhar senaresen

iså möjligt utformasutsträckningFörfattningama bör i stor som
personuppgiftslagens regleringföreslagnaöverensstämmelse med den

myndig-dock förpersonliga integriteten. Det kantill skydd för den
förhållandei tillfinnas behov särreglerverksamhetheternas av

personuppgiftslagen.
följande.Några frågor behandlas i detdärutöver bör tassom upp

Skatte- och utsökningsregistren

terminalåtkomsten till det centralanuvarande regleringenDen av
förhindrar effektivtskatteregistret har kritiserats för den ett utnytt-att

kontrollverksamhet. Vissajande registret vid revisioner ochav annan
skattemyndighetemas kontroll-ändringar har gjorts för underlättaatt

åtkomsten till registretfinns dock skäl hurarbete. Det övervägaatt
kunna förändras för tillgodose de behov finns. En utökadskall att som

terminalåtkomst måste dock behovet skydd för denvägas mot av per-
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sonliga integriteten. Utredaren skall föreslå lämpliga förändringar när
det gäller åtkomst till registret.

Utredaren skall också undersöka frågan utlämnande uppgifterom av
från skatte- och utsökningsregistren. Utgångspunkten bör de i dagvara
gällande bestämmelserna, utlämnandet uppgifteratt skall ske restrik-av
tivt och fler uppgifter inte skallatt lämnas det finnsän behov Utre-av.
daren skall undersöka omfattningen uppgiftsutlämnandetom ärav
lämpligt avvägd eller det finns Ävenbehov förändringar.om form-av

för utlärrmandet skall utredaserna bakgrundmot myndigheter iattav
olika sammanhang framställt önskemål få tillgång tillatt uppgifterom
från registren via terminal. I dag detär endast skattemyndigheter och
kronofogdemyndigheter har terminalåtkomst till skatteregistret.som
Terminalåtkomsten till utsökningsregistret någotär vidare och omfattar

Generaltullstyrelsenäven och sökanden i mål eller ärenden. Från
framför allt integritetssynpunkt det betänkligt i ökadvore utsträck-att
ning tillåta Återminalåtkomst till registren. andra sidan kan terminal-
åtkomst till registren effektivisera såväl de registeransvariga myndig-
heternas andra myndigheters verksamhet.som Utgångspunkten för
utredarens arbete skall terminalåtkomstatt skall medgesvara endast ombehovet sådan åtkomst överväger de riskerav från integritetssynpunkt

terminalåtkomst kan medföra.som
I detta sammanhang kan det finnas skäl överväga sekretess-att om

lagens 1980: 100 regler behöver ändras i syfte effektiviseraatt skatte-
myndighetemas och kronofogdemyndighetemas verksamhet. Som ex-
empel kan nämnas den skillnadenatt istora sekretesskydd mellan be-
skattningsverksamheten ioch den exekutiva verksamheten det svårtgör
för kronofogdemyndighetema få del den informationatt från skatte-av
myndigheten behövs för indrivningen.som Utredaren skall i denna del
samråda med Utredningen ökade möjligheter till informationsut-om
byte frågoroch sekretess vid bekämpningom ekonomisk brottslig-av
het Ju 1997:04.m.m.

Av 18 § skatteregisterlagen och 10 § utsökningsregisterlagena
framgår vissa handlingaratt inte behöver med itas registerutdragett
enligt 10 § datalagen. Det sigrör bl.a. skannade handlingar denom somregistrerade redan känner till, iden egenhändigtt.ex. undertecknade dek-
larationen och den registreradeannat tillsom sänt eller fått lfrån enskattemyndighet eller kronofogdemyndighet. Dessaen undantag föran-
leds den legala begränsningen iav möjligheterna söka fram uppgif-att

i sådantter material.ett Utredaren skall undersöka dessa undantagom
kan gälla iäven framtiden.

Utredaren skall hålla sig underrättad den fortsatta beredningenom
Skattelagskommitténs betänkandenav Inkomstskattelag SOU 1997:2

och Uppföljning inkomstskattelagen SOUav 1997:77 och så långt
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lagstiftning-kommandetill denförfattningsförslagsinamöjligt anpassa
skatteområdet.en

disket-ADB-mediumutsträckningiUppgifter lämnas i dag stor
sådant ADB-materialFrågan arkivering och gallringm.m..ter, avom

föranvändasrutiner börvilkaför klarläggabehöver utredas attatt som
Användningenändamålsenlig arkivering.få rationell ochskall enman

frågor arkive-andraföranlederärendehanteringeniADB även omav
såväl i elek-finnasskannats kangallring. Handlingarring och ensom

dubbellag-medför formi pappersurkunder. Dettatronisk akt en avsom
få origi-behov delåklagare kan dock haDomstolar ochring. attav av

möjlighetdet finnsskall undersökanalhandlingen. Utredaren attom
föreslå författningsänd-deordningen ocheffektivisera den nuvarande

ringar behövs.som

Övriga beskattningsverksamhetenförregister

skatteregis-taxeringsuppgiftsregister vid sidanförs särskiltI dag ett av
innehåller några finns iinte uppgifter de detRegistret utövertren. som

något ändamålförcentrala skatteregistret och används heller inte som
särskilt taxerings-inte omfattas skatteregisterlagen. Behovet ettav av

ifrågasättas.uppgiftsregister därför Utredaren skall utreda detkan om
någotfinns behov registret i framtiden.av

för olikaPunktskatteregistret och antal andra register försett som
områden författnings-inom beskattningsverksamheten i dag inteär

ifrågasättas regleringen skatteförvalt-reglerade. Det kan inteom av
ningens register för beskattningsverksamheten skall enhetlig. Utre-vara
daren register inom förskall undersöka vilka kan regleras ramensom

skatteregisterlag.en ny

Vissa exekutionsväsendetregister inom

På beskattningsområdetmotsvarande inom skall utredarensätt som un-
dersöka vilka register inom exekutionsväsendet enhet-kan ensom ges
lig reglering, eventuellt inom lag utsökningsregistren.samma som

beträffandeDetta gäller registren för konkurstillsyn och det planerade
handläggningsstödet för exekutiva försäljningar fastigheter, luftfar-av

skepp och bostadsrätter.tyg,
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ullregistretT

Tullregisterlagen datumär och inte heller likaär detaljeradav nyare
bl.a. skatteregisterlagen. Utöver allmän ochöversyn anpassningsom en

tullregisterlagen till personuppgiftslag finns det skäl pekaav en ny att
ldet arbete pågår inom Tullverket med datoriserat försom ett system

riskanalys inom för tulldatasystemet. lProjektet syftar till för-ramen att
ändra arbetsmetodema generell inriktning ochmot användningen mer

riskanalyser i tullens klarerings- och kontrollarbete. Riskanalysarbe-av
sådan betydelseär utredarentet skall inteöverväga dennaattav en om

användning tulldatasystemet också borde avspeglas i tullregister-av
lagen. Utredaren skall också hålla sig underrättad det arbeteom som
pågår i Tullagsutredningen Fi 1997:03 och vid behov samråda med
denna.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer
och särskilda utredare offentliga åtagandenprövaatt dir. 1994:23,om
redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, redovisa jäm-
ställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 och redovisa konse-
kvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.
1996:49.

Utredningsuppdraget skall avslutat den l april 1999.senastvara

Finansdepartementet
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be-förordningpå utformningExempel omav

skatteförvaltningensiuppgifterhandling av

beskattningsverksamhet

behandlingförordningexemplet pånedanmed det återgivnaSyftet om
endastbeskattningsverksamhet, ärskatteförvaltningensuppgifter iav
utfor-förordning kanhurbild vipreliminär att enanseratt avge en

komplettuppfattassåledesskallörordningsexemplet inte ettF sommas.
sida.frånutformning vårslutligförslag på

bestämmelseInledande

i lagenbetydelseförordning harBeteckningar i dennal § somsamma
beskatt-skatteförvaltningensuppgifter ibehandling0000:000 avom

ningsverksamhet.

beskattningsdatabasenfår behandlas iUppgifter som

med-Datainspektionen,samrådefter medskall,Riksskatteverket2 §
å stycket5 § förstaenligt 2 kap.uppgiftervilkaföreskrifterdela somom1

skatteförvaltningensuppgifter ibehandling0000:000lagen avom
beskattningsdatabasen.får ibehandlasbeskattningsverksamhet

uppgifterbehandlasskallbeskattningsdatabasen3§ I personerom
1994:1564tobaksskatt, lagen1994:1563enligt lagen omomsom

energi har godkänts1994:1776 skattlagenalkoholskatt samt om
registreradeellerupplagshavare samtär varumottagare upp-somsom

skatteupplag.godkändanämnda lagarenligtgifter nyssom
regi-stycketenligt förstabehandlasuppgifter skall ärDe nanm,som

fårkategorivilkenadress,streringsnummer, emottas avvaror somav
beskattningsmyndig-får skatteupplag,lagraseller ettsomen person

giltig-eventuelladenför godkännandeadress och datumhetens samt
registrering.hetstiden för en

automatiseradpå medium föruppgifterUtlämnande av
behandling

medium förfår lämnasbeskattningsdatabaseniUppgifter4§ ut
tillstånd i § kre-3till den harbehandlingautomatiserad som avsessom
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ditupplysningslagen 1973:1173 bedriva kreditupplysningsverk-att
samhet, hinder utlämnandet inte föreligger enligt lag ellermotom an-

författning. Uppgifter lämnas får inte grunda sig brott.nan utsom

Direktåtkomst till beskattningsdatabasen

§5 En skattemyndighet får ha direktåtkomst till handlingar som avses
i 2 kap. 7 § lagen 0000:000 behandling uppgifter i skatteför-om av
valtningens beskattningsverksarnhet, endast handlingarna behövs iom

ärende handläggs Skattemyndighetenett eller sådan åtkomstsom av om
behövs för Skattemyndigheten skall kunnaatt bistå skatte-en annan
myndighet vid handläggningen ärende.ettav

6 § En kronofogdemyndighet får ha direktåtkomst till uppgifter i be-
skattningsdatabasen endast den registreradär gäldenär hosom som som
myndigheten eller sambeskattad med denne eller sökandeär i ettsom
ärende skuldsanering enligt skuldsaneringslagenom 1994:334.

Direktåtkomst enligt första stycket får inte uppgifteravse om
planerad, pågående eller avslutad revision eller kontrollåt-- annan

gärd,

7§ Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdata-
basen endast den föremålär för kontrollverksamhetom som enligt 70 §
tullagen 1995: 1550 eller punktskattekontroll enligt lagen...

Direktåtkomst enligt första stycket får inte uppgifteravse om

8 § Riksskatteverket skall meddela föreskrifter vilka uppgifterom som
får omfattas direktåtkomst enligt 2 kap. 10 § förstaav stycket lagen
0000:000 behandling uppgifter i skatteförvaltningensom beskatt-av
ningsverksamhet.

9 § Riksskatteverket får meddela föreskrifter allmän direktåtkomstom
till uppgifter i 2 kap. första§ stycket lagensom avses 0000:000

behandling uppgifter i skatteförvaltningensom beskattningsverk-av
samhet.
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beskattningsdatabasenuppgifter igallringBevarande och m.m.av

taxeringsårvarjeskall förbeskattningsdatabasenFrån igallring10§
uppgifterundantas om

regi-särskiltorganisationsnummer, samtpersonnummer,namn,-
redovisningsnummer,ochstrerings-

hemortskommun,-
sambeskattningmed vilkenellermakeför annanpersonnummer-

sken
kapitalinkomsttjänst,inkomstavseendekontrolluppgifter avav-

pensionsförsäkring,föravgiftoch
statligtaxering tillvidinkomstslagvarjeioch avdragintäkter-

inkomstskatt,kommunaloch
avdrag,allmänna-

iredovisningingående mervärdesskatt görsutgående och när-
självdeklaration,särskild

uppburits,harvilka sjöinkomstförantal dagar samt
skattepliktig förmögenhet.tillgångar skulderoch samt-

sammanställningartaxeringsår skallutgången varjeVid av upp-av
Riksarki-arkivmyndighet.tillöverlämnasgifter enligt första stycket en

till vilkenvilket ochföreskrifterskall meddela sättnärmarevet om
skall överlämnas.myndighet uppgifterna

fö-samråd meddelafår, med Riksskatteverket,efter§ Riksarkivet11
i kap. 5 §från bestämmelserna gallring 1reskrifter undantag omom

behandlinglagen 0000:000första och kap. 13 och 14 §§stycket 2 om
beskattningsverksamhet.skatteförvaltningensuppgifter iav

samråd fö-får, Riksskatteverket, meddelaefter med12 § Riksarkivet
från gallring iuppgifter eller handlingar undantasreskrifter att somom

behandlingenligt lagen 0000:000beskattningsdatabasen av upp-om
skall överlämnasi skatteförvaltningens beskattningsverksarnhetgifter

arkivmyndighet.till en
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