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HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR VURDERING AV
MERVERDIAVGIFTSREGELVERKET VED INNFØRSEL  AV VARER

Datatilsynet viser til Finansdepartementets brev av 12. januar 2007 om ovennevnte.

Slik Datatilsynet forstår arbeidsgruppens forslag om at kredittvurdering skal foretas
før bruk av utsatt avregning, er intensjonen å foreta en "intern scoring" av den enkelte
virksomhet. Datatilsynet gjør oppmerksom på personopplysningslovens § 21 om
informasjonsplikt ved bruk av personprofiler, dersom det også skal foretas "intern
scoring" av enkeltpersoner. Se vedlagte korrespondanse mellom Skattedirektoratet og
Datatilsynet angående debitortilpasset innfordring i denne forbindelse.

I den grad det skal foretas en kredittvurdering utover en ren intern kredittvurdering,
viser Datatilsynet  særlig  til personopplysningsforskriftens kapittel 4 og tilsynets
standardkonsesj on for kredittopplysningsvirksomhet. Personopplysningsforskriftens
§ 4-1 annet ledd tilsier at personopplysningsloven  også  gjelder for behandling av
kredittopplysninger om andre enn enkeltpersoner.

Datatilsynet har i det øvrige ingen vesentlige merknader til ovennevnte høring.

M hilse

Ge g pe es
dir kt r

Christine Ask Ottesen
rådgiver

Vedlegg: Kopi av korrespondanse mellom Skattedirektoratet og Datatilsynet

Postadresse :  Kontoradresse : Telefon: Telefaks: Org.nr:  Hjemmeside:
Postboks  8177 Dep Tollbugt 3 22 39 69 00 22 42 23 50 974 761 467  ~.datatilsynet~
0034 OSLO



__----_R Datatilsynet

Skattedirektoratet
Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2005/1855 05/00941-4 /KBE 20. juli 2006

INFORMASJON TIL SKATTEYTERE  OM INNFØRING  AV NYTT SYSTEM
FOR DEBITORTILPASSET  INNFORDRING  -PERSONPROFIL

Det vises til Deres brev av 05.07.2006.

Det følger av personopplysningslovens § 21 at man ved bruk av personprofiler skal
informere om følgende:

1. hvem som er behandlingsansvarlig
2. hvilke opplysningstyper  som er  anvendt, og
3. hvor opplysningene er hentet fra

Skatteytere med restskatt får følgende informasjon knyttet til avregningen:

"Blir restskatt ikke betalt innen forfall, vil skattemyndighetene sette i verk tiltak for å
kreve inn beløpet. Valg av tiltak blir basert på opplysninger fra selvangivelsen og
folkeregisteret, samt størrelsen på restskatt og betlingshistorikk. "

Datatilsynet finner at det av ovennevnte ikke fremstår som tilstrekkelig klart hvilke
opplysningstyper som er anvendt og hvor opplysningene er hentet fra. Det opplyses
ytterligere at det på hjemmesiden til skatteetaten gis mer utførlig informasjon om
debitortilpasset innfordring, herunder blant annet hvilke opplysningstyper som skal
benyttes.

Dersom det vises til hjemmesidene ,  og man der finner informasjonen som nevnt i
personopplysningslovens  §  21, anser tilsynet at loven er  oppfylt.

Postadresse:  Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr:  Hjemmeside:
Postboks 8177 Dep Tollbugt 3 22 39 69 00 22 42 23 50 974 761 467 www.datatilsynet.no
0034 OSLO



Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede saksbehandler.

Skatteetaten behandler en rekke personopplysninger, og tilsynet anbefaler at etaten ser
nærmere på personvernombudsordningen. Se vedlagte informasjon.

Med hilsen

Hanne P. Gulbrandsen
Fung avdelingsdirektør

Katrine Berg
seniorrådgiver

Vedlegg: informasjon om personvernombud
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Informasjon til skattytere om innføring av nytt system for debitortitpasset
innfordring

Vi viser til Skattedirektoratets brev til Dem av 28. juni 2005 og Deres svarbrev av 19. august
2005 vedrørende innføringen av et nytt system for debitortilpasset innfordring (DTI), samt
telefonsamtale mellom Knut -Brede Kaspersen og Ingvill Helstad 11. mai 2006.

I Deres brev av 19. august 2005 ble det lagt til grunn at Skattedirektoratet plikter å
informere skattyterne om at det vil brukes en personprofil ved innføringen av
debitortilpasset innfordring, jf. personopplysningsloven § 21.

På denne bakgrunn gir Skattedirektoratet følgende informasjon på skatteoppgjøret
(avregningen )  for 2005 til alle skattytere med restskatt i de kommuner  som benytter DTI:
Bli, restskatt  ikke ØØlt inneØrfgllr  vådskattemyndågketene sette -i-verk -tilløl- far-4  kreve-i nn

Valg av tiltak blir basert på opplysninger fra selvangivelsen og folkeregisteret, samt
størrelsen på restskatten og betalingshistorikk.

Informasjonen er plassert rett under angivelsen av beløpet for skyldig restskatt og er lett
tilgjengelig for skattyter.

På skatteetatens internettsider, www.skatteetaten.no, er det gitt mer utførlig informasjon
om debitortilpasset innfordring. Her gis det blant annet opplysninger om hvilke
opplysningstyper som benyttes.  I tillegg er  det informert om debitortilpasset innfordring i en
pressemelding fra Skatteetaten 21. juni 2006  som også er  tilgjengelig på Skatteetatens
internettsider.

Jan M. altnu
avdelin sdirektør
avdeling innkreving

ØT Ev V.  Bergli

Postadresse Kontoradresse Sentralbord

Postboks 6300,  Etterstad Fredrik Seimers vei 4 22 07 70 00
0603 Oslo Org. nr. 974761076 Telefaks

skattedirektoratet@skatteetaten.no 22 07 7108


