
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 
Vedrørende L 73 - Forslag til Lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteind-
beretningsloven og skattekontrolloven (Registersamkøring med henblik på systemudvik-
ling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatData-ordning). 

 

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 15 af 3. december 2021. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Louise Schack Elholm (V). 

 

 

Morten Bødskov 

/ Per Hvas 

  

6. december 2021 
J.nr. 2021 - 627 

  

Offentligt
L 73 - endeligt svar på spørgsmål 15

Skatteudvalget 2021-22



 

 

Side 2 af 2 

Spørgsmål 

Mener ministeren, at det ville gavne retssikkerheden præcist og direkte i lovteksten at de-

finere det formål, der hjemler adgangen til at kunne behandle og samkøre data internt og 

på tværs af myndigheder? 

 

Svar 

Det er ud fra overordnede samfunds- og retssikkerhedsmæssige hensyn vurderet, at det 

vil være hensigtsmæssigt, at der tilvejebringes en særskilt, klar og entydig hjemmel til, at 

Skatteforvaltningen kan udvikle machine learning modeller og analytiske modeller mv., 

når det er nødvendigt af hensyn til at kunne varetage væsentlige samfundsinteresser.  

 

Det fremgår således af den foreslåede bestemmelse i skattekontrollovens § 67 a, at formå-

let er at skabe en klar og udtrykkelig hjemmel til, at Skatteforvaltningen vil kunne be-

handle, herunder samkøre, de oplysninger, Skatteforvaltningen er i besiddelse af - med 

henblik på udvikling af it-systemer, der er nødvendige for Skatteforvaltningens myndig-

hedsudøvelse.  

 

Derudover forudsættes Skatteforvaltningen efter bestemmelsen at kunne indsamle og be-

handle alle nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og 

erhvervsmæssige forhold fra andre offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kil-

der, herunder samkøre sådanne oplysninger med de oplysninger, Skatteforvaltningen er i 

besiddelse af – ligeledes med henblik på udvikling af it-systemer, der er nødvendige for 

Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse. 

 

Formålet med bestemmelsen er således, at Skatteforvaltningen vil kunne anvende den nye 

hjemmel til at udvikle it-systemer, som kan målrette, understøtte og effektivisere Skatte-

forvaltningens efterfølgende myndighedsudøvelse – dvs. bredt i forbindelse med admini-

stration af skatte-og afgiftsområdet, administration af toldområdet, opkrævning og inddri-

velse samt ejendomsvurdering  

 

En nærmere præcisering af formålet vil uhensigtsmæssigt gøre lovgivningen ufleksibel og 

begrænse det tilsigtede anvendelsesområde. Hjemlen forudsættes at kunne anvendes bredt 

til udvikling af både administrative og kontrolmæssige it-systemer, som kan understøtte 

Skatteforvaltningens samlede opgaveportefølje, herunder indsamling og behandling af 

data ifm. arbejdet med intelligent kontrol, driftsforbedringsinitiativer, bedre vejledning og 

hensigtsmæssig daglig arbejdstilrettelæggelse.  
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