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Høringsuttalelse- NOU 2009 : 19 - Skatteparadis og utvikling

Datatilsynet viser til Utenriksdepartementets høringsbrev av 4. august 2009 vedrørende
Kapitalfluktutvalgets rapport "Skatteparadis og utvikling". Høringsfrist er satt til 31.oktober i
år.

Så vidt Datatilsynet forstår utvalgets forslag er det ønskelig å utrede mulighetene for
innrapportering til et eget "register for alle norske selskap eller enkeltpersoner som
tilrettelegger for eller oppretter selskap og konti i skatteparadis", jf. forslagets punkt 9.1.2.
Utvalget anbefaler at registeret gjøres offentlig tilgjengelig, og at registreringen av
enkeltpersoner skal inneholde navn og organisasjonsnummer/fødselsnummer Datatilsynet
legger etter dette til grunn at registret vil behandle personopplysninger, jf.
personopplysningslovens § 2 nr.1 .

Etter tilsynets vurdering er det således en rekke forhold som av personvernhensyn må utredes
nærmere før forslaget om å opprette et register kan vedtas. Her nevnes blant annet krav til et
gyldig behandlingsgrunnlag etter personopplysningslovens § 11 bokstav a jf. § 8, ivaretakelse
av grunnkravene i personopplysningslovens § 11, kravet til saklig behov for sikker
identifisering for å kunne behandle fødselsnummer etter lovens § 12 og bestemmelsene om
informasjonssikkerhet i personopplysningslovens § 13 jf. personopplysningsforskriftens
kapittel 2. På det nåværende tidspunkt nøyer Datatilsynet seg med å minne om veilederen til
utredningsinstruksen; vurdering av personkonsekvenser.

Det er noe uklart for Datatilsynet hva som er formålet med opprettelsene av registeret, og
behovet for å gjøre opplysningene offentlig tilgjengelige. Personvernhensyn tilsier klart at det
legges opp til en minst mulig personverninngripende metode ved en eventuell opprettelse av
registret.
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Datatilsynet har ingen øvrige kommentarer til Kapitalfluktutvalgets rapport.
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