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Udlevering af dataudtræk fra SKAT

17-03-2015

I fortsættelse af mit brev af 13. marts 2015 vender jeg hermed tilbage til sagen.

Dok.nr. 15/00841-13/PLS
Bedes oplyst ved henvendelse

Som du ved, bad jeg ved brev af 23. februar 2015 Skatteankestyrelsen og
SKAT om udtalelser i anledning af din klage over Skatteankestyrelsens afgørelse af 4. februar 2015 om ikke at udlevere dataudtræk elektronisk i et maskinlæsbart format (excel-format eller lignende). Ved afgørelsen stadfæstede
Skatteankestyrelsen SKATs afgørelse af 16. december 2014.
Skatteankestyrelsen har den 17. marts 2015 telefonisk meddelt mig, at Skatteankestyrelsen agter at genoptage sagen med henblik på at træffe en ny afgørelse.
Begrundelsen herfor er, at SKAT i sin udtalelse om sagen har oplyst, at det
dataudtræk, som SKAT lavede i anledning af din aktindsigtsanmodning, foreligger i et maskinlæsbart format (excel), ligesom SKAT har oplyst, at der ikke
efter SKATs opfattelse foreligger en konkret risiko for misbrug af oplysningerne i dataudtrækket, såfremt dataudtrækket udleveres i et maskinlæsbart format.
Set i lyset af, at Skatteankestyrelsen nu vil genoptage sagen og træffe en ny
afgørelse, mener jeg ikke, at det er hensigtsmæssigt, at jeg fortsætter min
undersøgelse. Jeg foretager mig derfor ikke mere i anledning af din klage af
16. februar 2015.
Jeg henviser til § 16, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013). Det fremgår af denne bestemmelse, at
ombudsmanden selv afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse.
Skatteankestyrelsen og SKAT er i breve af dags dato orienteret om min beslutning.

Jeg beder dig om at afvente Skatteankestyrelsens nye afgørelse, før du tager
stilling til, om der er grundlag for at klage til mig igen.
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