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Klage over SKATs afgorelse om aktindsigt

SKAT bar modtaget mail af 28. januar 2015, hvori Nils Mulvad klagede over
SKATs afg0relse af 16. januar 2015.

Ved mail af 9. februar 2015 blev klagen videresendt til Skatteankestyrelsen i
medfar af offentlighedslovens § 37, stk. 2, idet SKAT fastholdt sin afgorelse.

Sagens baggrund
Skattelisterne
Efter skatteforvaltningslovens § 17, stk, 1, bar SKAT en skaerpet tavshedspligt
over for uvedkommende med hensyn til oplysninger om bl.a. en juridisk persons
0konomiske og erhvervsmaessige forhold.

Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan SKAT dog efter skatteforvaltningslovens § 17,
stk. 2, offentligg0re felgende oplysninger om skattepligtige efter selskabsskatte-
lovens § 1, stk. 1, og § 2, stk. I, litra a og b, og fondsbeskatningslovens § 1,
medmindre de pagseldende er fritaget for selvangivelsespligt efter skattekontrol-
lovens § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller fondsbeskatningsloven § 15, stk. 2 eller 3:

1. Den skattepligtige indkomst efter firadrag af underskud fra tidligere ind-
komstar.

2. Arets anvendte underskud fra tidligere indkomstar.
3. Den beregnede skat for indkomstaret.
4. Hvilken skattepligtsbestemmelse i selskabsskatteloven eller fondsbeskat-

ningsloven selskabet m.v. er omfattet af, og orn selskabet m.v. beskattes
efter tonnageskatteloven.

SKAT bar offentliggjort oplysningerne, de sakaldte skattelister, pS SKATs
hjemmeside, www.skat.dk/skattelister. Oplysningerne kan tilgas ved angivelse af
virksomhedens navn eller CVR/SE-nr.

Sagens forl0b
Ved mail af 5. januar 2015 anmodede Nils Mulvad om aktindsigt i Skattelisterne
for 2012 og 2013.

SKAT meddelte ved afg0relse af 16. januar 2015, at SKAT ikke kunne imede-
komme anmodningen.
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Supplerende bemacrkninger
SKAT kan i det heie henholde sig til afgorelsen af 16. januar 2015. SKAT skal i
den forbindelse g0re folgende supplerende bemaerkninger:

Udstilling af skattelisterne p& SKATs hiemmeside
SKATs procesejer, der er ansvarlig for udstillingen (offentliggorelsen) af skatte-
listerne, bar oplyst f01gende om, hvordan SKAT udarbejder og udstiller de skat-
telister, som er tilgaengelige pa SKATs hjemmeside:

"De udstillede data om selskabers skattebetaling mv. hentesfra SKATs Datmva-
rehouse. I dette system samles alle oplysninger fra de bagvedliggende systemer
og indberetningslosninger, og det er i Datawarehouse muligt at soge oplysninger
udfraforskellige parametre."

Nar en skatteliste er offentliggjort pa SKATs hjemmeside, kan der ske aendringer
af f.eks. den skattepligtige indkomst m.v.

Procesejeren har i den forbindelse oplyst, at skattelisten udstilles og opdateres
via udtrask fra Datawarehouse ca. 1 gang om maneden, og at SKAT har tilrette-
lagt processen sadan med henblik pa at sikre, at eventuelle sendringer i f.eks. den
skattepligtige indkomst m.v. ferst opdateres og offentliggeres efter, at selskabet
har modtaget den nye arsopg0relse.

Det skal hertil bemaerkes, at afgerelser, herunder om aendring af skatteansaettel-
sen, skal vaere bekendtgjort over for dennes adressat, f0r den har retsvirkning, jf.
bl.a. Steen Ransholdt: Forvaltningsret, 2. udgave, Forlaget Thomson, side 520.

Procesejeren har oplyst, at oplysningerne i SKATs Datawarehouse bliver opdate-
ret tidligere end skattelisterne. I perioden pS ca. 1 maned fra skattelisten er of-
fentliggjort pa SKATs hjemmeside til den bliver opdateret og offentliggjort igen,
er der derfor ikke n0dvendigvis fuld overensstemmelse mellem de oplysninger,
som ligger i SKATs Datawarehouse, og skattelisten, som er tilgaengelig pa
SKATs hjemmeside.

Dataudtraek af skattelisten
Procesejeren har oplyst, at man har overvejet at foretage et dataudtraek af skatte-
listerne p& f01gende to mader:

• Et dataudtraek fra SKATs Datawarehouse pa samme made, som ved ud-
stillingen af skattelisten til SKATs hjemmeside

• Et dataudtraek af skattelisten fra SKATs hjemmeside

SKATs overvejelser vedr0rende de to muligheder er beskrevet i det f0lgende.

Dataudtraek fra SKATs Datawarehouse
Procesejeren har oplyst f01gende vedrarende muligheden for at lave et dataud-
trsek fra SKATs Datawarehouse pa\e made, som ved udstillingen af skatte-
listen til SKATs hjemmeside:

"SKATvurderer, at det er forholdsvis simpelt at lave et udtrcekfra Dataware-
house, der er udfort pa samme made, som udtrask til de offentliggjorte skatteop-
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lysnlnger. Oplysninger kan leveres i eksempelvis excet-format. Udtrcekket afop-
lysningerne skal imidlertid bearbejdes of SKAT"

Procesejeren har oplyst, at bearbejdningen af dataudtraskket bestar i:
• Udarbejdelse af forklarende tekster m.m. med henblik pi at g0re dataud-

traekket forstaeligt og Isesbart,
• Kvalitetssikring af dataudtraekket, sa det er i overensstemmelse med de

offentliggjorte skattelister bl.a. med henblik pa at sikre, at afgorelser om
aendringer af skatteansasttelsen er bekendtgjort for selskaber, for dette of-
fentliggcres i skattelisten, og

• Manuel tilfejelse af oplysninger vedr0rende kulbrinteskat.

Procesejeren har uddybende oplyst f01gende:

"Der skal ske beskcering og tilretning afkolonner og oplysninger, og data-
udtreekket skal gores forstaeligt og Icesbart, saledes at oplysningerne ikke kan
danne gnmdlagfor misforstaelser ogfejlfortolkninger. Der skal eksempelvis
jfjernes oplysninger om sambeskatningskoder, skattepligtskoder og skattepara-
grajkoder. Der vil endvidere sesflere CVR-numre, der relaterer sig til samme
indkomster og skatter, og samtidig vil eksempelvis samme kulbrinteskattepligtige
indkomster indga pa jlere forskellige CVR-numre. Dette vil krceve ncermere in-
formation og/eller bearbejdning afdataudtrcekkef.

Oplysningerne om de kulbrinteskattepligtige enheder ligger ikke i de bagvedlig-
gende systemerpa samme made, som de ovrige oplysninger for selskaber. Disse
oplysninger skal tilfores udtreekket og skal endvidere sammenstilles og vises pa
enforstaelig made.

Endvidere bar der, efter SKATs opfattelse, ske en afstemning og kvalitetssikring i
forhold til de offentliggjorte skatteoplysninger, saledes at det sikres at der er
overensstemmelse mellem det udleverede dataudtrcek og de offentliggjorte skat-
teoplysninger. I denforbindelse skal det bl.a. pases, at udtreekket er identisk med
de aktuelle oplysninger, som er offentliggfortpa SKAT.dk, idet der bl.a. skal ta-
ges hojdefor, at oplysningerne i Dataware house opdateres tidligere, end der
sker opdatering af oplysningerne pa skat.dk"

Efter offentlighedslovens § 11, stk. 1, er det afg0rende, om dataudtraekket kan
foretages ved fa og enkle kommandoer, og der skal i den forbindelse foretages en
helhedsvurdering i forhold til den fremsatte anmodning, jf. Mohammad Ahsan:
Offentlighedsloven med kommentarer, 1. udgave, 2014, Jurist- og Okonomfor-
bundets Forlag, side 233, afsnit 4,5.

Det er SKATs opfattelse, at det arbejde, som er forbundet med at udarbejde et
dataudtrask fra SKATs Datawarehouse pS samme made, som ved udstillingen af
skattelisten til SKATs hjemmeside, ikke kan ske ved fa og enkle kommandoer.

Dataudtraek fra SKATs hiemmeside
Procesejeren har endvidere oplyst fblgende vedr0rende muligheden for at im0-
dekonime anmodningen ved at foretage et dataudtraek af skattelisten fra SKATs
hjemmeside:



"Del er muligt at lave et direkte udtrcekfra web-losningen, som en kopi afde
offentliggjorte skatteopiysninger. Del krcever fcerre ressourcer til sikring af, at
der erfuld overensstemmelse mellem de udleverede oplysninger og de offentlig-
gjorte oplysninger. Pa nuvcerende tidspunkt, vil del imidlertid vcere en opgave,
der varetages afen ekstern konsulent. SKAT vurder er, at der skal afholdes om-
kostninger i storrelsesordenen 10.000 kr. til levering afdata, som et direkte ud-
trcekfra \veb-losningen.

Del er oplyst, at der ikke i ojeblikket for digger kompetencer i SKAT, saledes
direkte udtrcekfra web-losningen kanforetages afSKATs egne medarbejdere."

Det er p§ den baggrund SKATs opfattelse, at SKAT heller ikke kan foretaget et
dataudtraek af skattelisten fra SKATs hjemmeside ved fa og enkle kommandoer,
og at SKAT ikke er forpligtet til at afholde udgifter til en ekstern konsulent med
henblik pi at imedekomme anmodningen.

Der henvises til Mohammad Ahsan: Offentlighedsloven med kommentarer, 1.
udgave, 2014, Jurist- og 0konomforbundets Forlag, side 232, afsnit 4.3.

Med venlig hil

Martin Dyhl-Kristoffersen
Futdmaegtig
martin.dyhl-kristoffereen@skat.dk
Direkte telef on 7237 1260
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