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Høring - forslag om å pålegge drosjesentraler å innberette opplysninger om
tilknyttede drosjeeieres omsetning mv. til skatte- og avgiftsmyndighetene

Vi viser til Finansdepartementets brev av 9. mai 2012 med vedlegg.

ustis- o beredska sde artementet har føl ende merknader:

Finansdepartementet gir i punkt 5.6 uttrykk for at lov- og forskriftforslaget ikke reiser
problemstillinger knyttet til personopplysningsloven og det forhold at opplysninger om
drosjeeieren og ansatte sjåfører lastes ned til en tredjepart, drosjesentralen. Dette
begrunnes med at det bare er opplysninger som er nødvendige for å føre kontroll med
skatte- og avgiftsgrunnlaget, som kreves innberettet.

Ovennevnte begrunnelse kan med fordel utdypes i proposisjonen. Det bør fremgå
hvilket rettslig behandlingsgrunnlag som legges til grunn, jf. personopplysningsloven
§ 8. Etter denne bestemmelsen kan behandling av personopplysninger bare skje
dersom den registrerte har samtykket i behandlingen, hvis den er fastsatt ved lov eller
dersom ett av nødvendighetskriteriene i § 8 bokstav a til f er oppfylt. Det er ikke
tilstrekkelig at det i lov er bestemmelser som forutsetter behandling av
personopplysninger. Det må fremgå klart i lov, eller i forskrift som er gitt i medhold av
en lov, at personopplysninger kan samles inn og behandles, dersom dette skal være det
rettslige grunnlaget for behandling, se for eksempel valutaregisterloven § 3 og
valutaregisterforskriften. Dersom et av nødvendighetskriteriene skal legges til grunn,
antas det mest aktuelle alternativet å være utøvelse av offentlig myndighet (bokstav e).

Justis- og beredskapsdepartementet har forelagt saken for Politidirektoratet. Deres
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uttalelse følger vedlagt. Justis- og beredskapsdepartementet tiltrer Politidirektoratets
uttalelse. Synspunktene Oslo politidistrikt gjør gjeldende er etter vår oppfatning viktige
for å få en best mulig innretning på reglene som skal møte kriminalitet i
drosjenæringen.
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