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Afgorelse pa anmodning om udlevering i excel-format
Ved mail af 26. September 2014 anmodede du SKAT om aktindsigt i borgernes
gseld til kommunerne og stat.
Ved afg0relse af 14. november 2014 udleverede SKAT en datasammenstilling
over de 0nskede oplysninger.
Du har efterf01gende anmodet om at modtage datasammenstillingen i excelformat.
Afgorelse

SKAT kan iklce im0dekomrne din anmodning om at modtage det udleverede
materiale i excel-format.
Begrundelse

Det fremgar af offentlighedslovens § 40, stk. 1, at:
"Dokumenterne skal udleveres i den form, som den, der har fremsat anmodningen, 0nsker. Dette gcelder ikke,
1) hvis det er umuligt eller meget vanskeligt eller derforeligger andre tungtvejende modhensyn, eller
2) hvis materialet er offentligt tilgcengeligt. "
Det fremgar videre af offentlighedslovens § 40, stk. 2, at:
"Stk 1 finder tilsvarende anvendelse iforbindelse medbehandlingen af anmodninger om sammenstilling af oplysninger eller indsigt
i en databeskrivelse."
Efter offentlighedslovens § 40 har den aktindsigtss0gende saledes som udgangspunkt adgang til at bestemme, hvilken form dokumenterne skal udleveres i.
If01ge forarbejderne til den nye offentlighedslov (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) skal offentlighedslovens § 40 forstas saledes:
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Efter bestemmelsen i stk. 1, herunderjf. stk. 2, skal vedkommende
myndighed udlevere dokumenterne, sammenstillingen afoplysningerne eller databeskrivelsen i den form, som den, der harfremsat
anmodningen, 0nsker. Den pagceldende kan saledes anmode om at
fa dokumenterne m.v. udleveret if.eks. papirkopi, som elektroniske
dokumenter via e-mail eller ved, at den pagceldende gennemser de
relevante dokumenter m.v. has myndigheden. Den aktindsigtssogende har derimod ikke krav pa at fa gennemf0rt aktindsigten m.v.
i et bestemt digitalt format. "
Tilsvarende fremgar af Justitsministeriets Vejledning om lov om offentlighed i
forvaltningen (VEJ nr. 9847 af 19/12/2013) pkt. 11.1.1.
Der skelnes saledes i forarbejderne mellem dokumentets form og dokumentets
format.
Det er derfor SKATs opfattelse, at du som udgangspunkt efter offentlighedslovens § 40 selv kan vaslge, hvorvidt du vil have de udleverede dokumenter pa
papir eller i elektronisk form mv. SKAT mener derimod ikke, at offentlighedslovens § 40 giver dig mulighed for at kraeve, at dokumenterne udleveres i et bestemt format, herunder i excel-format.
Offentlighedslovens formal er desuden efter offentlighedslovens § 1, stk. 1 at
sikre abenhed hos myndighederne m.v. Dette formal ma anses for at vasre opfyldt i naervaerende sag, da du har modtaget de 0nskede oplysninger.
Safremt SKAT udleverede dokumenter elektronisk i et andet format end PDFformat, ville dette medf0re en risiko for, at de udleverede dokumenter efterf01gende blev aendret. Dette hensyn b0r SKAT kunne varetage i valget af, hvilket
format dokumenterne skal udleveres i. Dette underst0ttes tillige af offentlighedslovens § 40, stk. 1, nr. 1, hvoraf det fremgar, at myndighederne ikke er forpligtet
til at udlevere dokumenterne i den 0nskede form, safremt der foreligger tungtvejende modhensyn.
Pa baggrund af ovenstaende kan SKAT ikke im0dekomme din anmodning om at
modtage det udleverede materiale i excel-format.
Klagevejledning

Denne afg0relse kan uden klagefrist paklages til Skatteankestyrelsen, jf. § 2, stk.
1, i bekendtg0relse nr. 1564 af 13. december 2013 om afg0relse i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser mv. pa Skatteministeriets omrade, jf. § 1, stk. 1, nr. 97, i bekendtg0relse nr. 1 af 2. januar
2014 om afg0relse af visse klager i Skatteankestyrelsen.
Klagen skal dog indsendes til SKAT, 0stbanegade 123, 2100 K0benhavn 0, att.:
Jura, Proces og Administration eller til JuraSKAT@skat.dk. Hvis klagen ikke
giver SKAT anledning til at aendre afg0relsen, sender SKAT din klage samt sagens akter, herunder afg0relsen, til Skatteankestyrelsen. Dette vil som udgangs-
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punkt ske senest syv arbejdsdage efter modtagelsen af klagen hos SKAT, jf. offentlighedslovens § 37, stk. 1 og 2.
Klagen skal vaere skriftlig.
Sammen med din klage bedes du vedlaegge den afg0relse, der klages over, i original eller kopi. Du bedes angive, hvorfor du mener, afg0relsen fra SKAT er
forkert. Dokumenter, der st0tter og underbygger klagen, bedes medsendt.
Der betales ikke gebyr ved en eventuel klage.
Med venlig hilsen

Bianca Aagaard Mikkelsen
Specialkonsulent
Bianca.mikkelsen@skat.dk
Direktetelefon72371217
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