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Vedr0rende Wage til Ombudsmanden over afgerelse pa an-
modning om udlevering af dokumenter i excel-format

Skatteankestyrelsen har ved brev af 27. februar 2015 anmodet om SKATs
udtalelse til klagen til Ombudsmanden. Derudover anmodes SKAT om at
fremsende sagens akter, hvilke er vedlagt na:rvserende udtalelse.

SKAT henholder sig til Skatteankestyrelsens afg0relse. Udover det af SKAT
tidligere anforte, kan SKAT dog bemaerke f01gende:

Det er SKATs opfattelse, at det udelukkende er formen (fx elektronisk, pa
papk, ved gennemsyn) og ikke forrnatet (fx excel, PDF, word), der er omfattet
af den aktindsigtss0gendes ret efter offentlighedslovens § 40, stk. 1. Dette
underst0ttes efter SKATs opfattelse tillige af lovens forarbejder. Det fremgir
af bemasrkninger til § 40 i lovforslag LI 44, side 112, at vedkommende myn-
dighed skal udlevere dokumenterne i den form, som den, der har fremsat an-
modningen, 0nsker, men at den aktindsigtss0gende derimod ikke har krav pa
at fa gennemfart aktindsigten m.v. i et bestemt digitalt format. Lovgiver har
saledes direkte fundet det n0dvendigt at sondre mellem form og format, hvil-
ket ikke synes at have vxret n0dvendigt, safremt lovgivers intention var, at
myndigheden som hovedregel altid skulle udlevere i bade den form og det
format, som den aktindsigts0gende 0nsker. SKAT er saledes ikke enig i den
fortolkning af forarbejderne, der anfares af Ombudsmanden, hvorefter be-
mairkningerne om at udlevere i et bestemt digitalt format skal ses i sammen-
hasng med undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens § 40, stk. 1, nr. om
uforholdsmasssigt vanskeligt.

Forarbejdernes bema^rkninger om, at offentlighedslovens § 40 omfatter form
og ikke format fremgar tillige af Offentlighedskommissionens betaenkning,
side 808 og af Justitsministeriet Vejledning nr. 9847 af 19. december 2013, side
59.
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Ovenstaende ma tillige ses i lyset af offentlighedslovens formal, jf. offentlig-
hedslovens § 1, der er at sikre abenhed hos myndigheder m.v. Dette formil er
netop opfyldt i sagen, da SKAT har udleveret de anmodede oplysninger.

Det er saledes SKATs opfattelse, at udlevering i et bestemt digitalt format ikke
er omfattet af retten i offentlighedslovens § 40, stk. 1.

For sa vidt angar de af Ombudsmanden konkret stillede sp0rgsmal, kan SKAT
oplyse f01gende:

SKAT er blevet bedt om at oplyse, hvorvidt det dataudtrzk, som SKAT lave-
de i anledning af Nils Mulvads aktindsigtsanmodning, inden udlevereingen
forela i et maskinlzesbart format (excel eller lignende), som det ville vasre nemt
at udlevere, eUer om det ville vaere forbundet med vanskeligheder at udlevere
dataudteaek i det 0nskede format, fordi det f0rst sloille omformateres.

SKAT lavede det anmodede dataudtrask som et excel-dokument. Dataudtraek-
ket forela saledes i et maskinlassbart format inden udleveringen.

Det beiruerkes dog i den forbindelse, at dette efter SKATs opfattelse ikke er
afgorende, da formatet efter SKATs opfattelse slet ikke er omfattet af offent-
lighedslovens § 40, stk. 1,

SI-CAT er desuden blevet bedt om at oplyse, om der efter SKATs opfattelse
forela en konkret risiko for misbrug af oplysningerne i dataudtrsekket, safremt
dataudtrakket blev udleveret i et maskinlaesbart format. Ombudsmanden har i
den forbindelse anf0rt, at selve det forhold, at der kan aendres i et dokument
ved udlevering i den form, som den aktindsigtss0gende 0nsker, ikke er til-
straekkeligt til at afsla aktindsigt i den form.

SKAT har ikke en konkret mistanke orn, at journalist Nils Mulvad vil anvende
netop de udleverede dokumenter pa en retsstridig made.

SKAT fastholder dog, at udlevering i et maskinlaesbart format generelt medfia-
rer en risiko for aendringer i det af SKAT fremsendte og dermed tillige en st0r-
re risiko for, at de forkerte oplysninger anvendes i offentligheden.

Matte Skatteankestyrelsen eller Ombudsmanden have brug for yderligere op-
lysninger, er savel styrelsen som Ombudsmanden naturligvis velkommen til at
kontakte undertegnede herom.
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Med venlig hilsen

Sjanca Aagaard Mikkelser
Bianca.Mikkelsen@skat.dk
Direktetelefon72371217

3 / 3


