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Datatilsynet viser til Finansdepartementets høring av 3. februar 2012 om forslag til innføring
av elektronisk skattekort. Den foreslåtte ordningen skal erstatte dagens ordning med
skattekort på papir og føre til forenklinger for arbeidsgiver, skatteyter og Skatteetaten.

Den nye ordningen vil medføre at arbeidsgiver innhenter skattekort direkte og elektronisk fra
Skatteetaten. Skatteyter vil motta en skattetrekksmelding og informasjon om hvilke
arbeidsgivere som har innhentet skattekort for vedkommende.

Datatilsynet har følgende merknader til forslagene i høringen.

Generelt
Datatilsynet mener at det er positivt at det nye elektroniske skattekortet skal inneholde færre
opplysninger enn skattekortene gjør i dag. Dette gjør misbrukspotensialet mindre dersom det
skulle komme på avveie, og avhjelper noe av problemet med at arbeidsgiver forutsettes å få
tilgang til skattekortet uten samtykke fra skatteyter.

Informasjon til skatteyter om vedkommendes skatteforhold
Datatilsynet legger til grunn at skatteyter vil ha krav på informasjon om hvor mye skatt
vedkommende faktisk forventes å betale. En slik beslutning er både bestemmende for
vedkommendes rettigheter og plikter og vil inneholde nye personopplysninger. Skatteyter har
som følge av dette sannsynligvis krav på informasjon om innholdet på skattekortet både ut fra
forvaltningsloven og personopplysningsloven. Slik informasjon må gis skatteyter så fort som
mulig etter at beslutningen om vedkommendes skatt er tatt, slik at skatteyter skal kunne
ivareta sine rettigheter på en best mulig måte. Datatilsynet mener derfor at skatteyter må få
slik informasjon før, eller senest samtidig som informasjonen tilgjengeliggjøres for
arbeidsgiveren.

Skatteyters kontroll med egne opplysninger
I forslaget om elektronisk skattekort er det lagt til grunn at arbeidsgivere skal kunne hente ut
skattekort uten at skatteytere samtykker til dette. Skatteytere skal få informasjon i ettertid om
hvilke arbeidsgivere som har hentet ut skattekort.
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Slik Datatilsynet ser det vil det kunne være et misbrukspotensial i en slik ordning, da også
arbeidsgivere som ikke har noen berettiget interesse i en skatteyters skatteopplysninger vil
kunne hente ut opplysningene.  I  tillegg vil det, slik Datatilsynet forstår det, være mulig for
også andre enn faktiske arbeidsgivere å hente ut skattekort.  I  kapittel 6.10.1 på side 39 står det
at "Arbeidsgivere uten organisasjonsnummer vil kunne benytte samme tjeneste i Altinn som
arbeidsgivere uten lønnssystem". Dersom Datatilsynet forstår dette riktig, betyr det at det ikke
vil foretas noen kontroll med om noen som innhenter et skattekort faktisk er en arbeidsgiver i
det hele tatt.

Datatilsynet mener derfor at det vil være viktig av hensyn til personvernet til skatteyter at det
fremdeles legges opp til en ordning der skatteyter selv kan bestemme hvilke arbeidsgivere
som skal kunne hente ut skatteopplysninger om vedkommende.

Hvis dette ikke er mulig ut fra løsningen departementet ser for seg, jf. høringsnotatets avsnitt
6.10.1, side 39, må skatteyter i hvert fall informeres så fort som mulig om hvilke
arbeidsgivere som henter ut opplysninger om vedkommende, og gis en reell mulighet til å få
opplysninger slettet hos arbeidsgivere som ikke har et relevant formål med innhentingen av
skatteopplysningene.

For eksempel kan mengden arbeidsgivere som kan hente ut skatteopplysninger om den
enkelte skatteyter begrenses til det som er et maksimalt antall sannsynlige arbeidsgivere en
skatteyter kan ha i løpet av en gitt tidsperiode. Det bør også legges opp til at skatteyter blir
varslet hver gang en arbeidsgiver henter ut skattekort.

Datatilsynet mener at løsningen som er foreslått i høringsnotatets punkt 6.10.1 på side 40 om
at arbeidstager både selv må undersøke om hans opplysninger har blitt utlevert til feil
arbeidsgivere og selv ta kontakt med disse arbeidsgiverne for å be om å få opplysningene
slettet, ikke vil innebære gode nok personverngarantier for skatteyter. Denne løsningen vil
legge alt ansvaret over på skatteyter. I det minste må det legges til rette for at skatteyter kan
kreve sletting av opplysningene gjennom eller ved hjelp av skattemyndighetene, som tross alt
tilrettela for den feilaktige utleveringen.

Måten skatteyter informeres på
Slik Datatilsynet forstår forslaget i høringsnotatet, er informasjon om skatteyters skatt og
informasjon angående hvilke arbeidsgivere som har innhentet opplysninger om skatteyter, kun
tenkt gitt skatteyter gjennom AltinniMinId. Også skatteyters eventuelle mulighet for å påvirke
hvilke arbeidsgivere som skal kunne innhente opplysninger om vedkommende (jf. notatets
6.10.1 side 40) skal kun kunne styres gjennom Altinn/MinId.

Datatilsynet mener at dette per i dag ikke vil ivareta den enkeltes rett til informasjon om seg
selv i tilstrekkelig grad. Det er fremdeles mange som ikke har tatt i bruk Altinn/MinId — disse
vil dermed utelukkes fra både informasjonen om ens skatteforhold, og informasjon om hvem
personopplysninger er utlevert til.
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Datatilsynet foreslår at det legges opp til en løsning der skatteyter i første omgang får
informasjon elektronisk gjennom Altinn/Minld, gjerne med en påminner om dette per e-post.
Dersom skatteyter likevel ikke logger inn og åpner informasjonen innen en tidsperiode på 2-4
uker, skal informasjonen sendes vedkommende per post.

, Med vennlig hilsen
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Maria Bakke
rådgiver
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