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Spørgsmål: 

Hvad er ministerens holdning til, at SKAT kræver, at teleselskaberne udleverer borgernes 
private oplysninger om, hvem de ringer til, uden at have fået en speciel tilladelse i hver en-
kel sag, og mener ministeren ikke, det er at gå for vidt, hvis SKAT per automatik skal kun-
ne bede private selskaber om at udlevere borgernes private oplysninger.

Svar:

Jeg henviser til mit svar på spørgsmål 188 af 13. december 2011.

Jeg vil dog kort fremhæve, at SKAT har hjemmel til at indhente oplysninger, der er væsent-
lige for skatteligningen af en bestemt navngiven person, uden særlig tilladelse i hver enkelt 
sag efter skattekontrollovens § 8 D. 

Væsentlighedskriteriet betyder, at der ikke er tale om, at SKAT per automatik kræver en 
borgers private oplysninger udleveret, og det betyder også, at der i den konkrete sag skal 
tages stilling til, hvilke oplysninger, der er relevante. Det vil typisk ikke være nødvendigt at 
få oplysninger om, hvor i Danmark telefonen præcist er benyttet, eller hvem der er ringet til 
eller modtaget opkald fra, men hvis sådanne oplysninger i en given situation er væsentlige 
for skatteligningen, kan de også forlanges.

SKAT skal således kunne begrunde en anmodning om oplysninger, og SKAT skal som ud-
gangspunkt først rette henvendelse til den borger eller virksomhed, som er udtaget til kon-
trol, både af hensyn til skatteyderen selv og af hensyn til tredjemand. Den enkeltes retssik-
kerhed må afvejes over for samfundets interesse i at kunne overholde håndhævelse af lov-
givningen. Opgaven er at sikre en rimelig balance mellem disse hensyn, og det er min op-
fattelse, at dette i langt de fleste tilfælde lykkes.


