
                           
              

Ved a-post af 7. oktober 2008 har Skatteministeriet anmodet om Datatilsynets 
eventuelle bemærkninger til ovennævnte lovforslag.  

Lovforslaget har tidligere været sendt i høring og er på en række områder æn-
dret i forhold til det tidligere forslag.  

Datatilsynet har følgende bemærkninger til forslaget:  

1. Indledningsvis bemærkes, at Datatilsynet den 18. januar 2008 afgav hø-
ringssvar til forslaget. Høringssvaret, hvortil der henvises, vedlægges.  

2. I forhold til det tidligere forslag har Datatilsynet noteret sig, at den under 
punkt 1 i tilsynets høringssvar nævnte udvidelse af kontrolinformationsregi-
stret (KINFO), nu er udgået af forslaget.  

3. For så vidt angår forslagene om samkøring af oplysninger i kontroløjemed 
fra overtrædelsesregistret, KINFO og erhvervssystemet henvises til punkt 2 i 
tilsynets høringssvar.  

Datatilsynet har noteret sig, at der i det nu fremsendte forslag er taget højde 
for tilsynets bemærkninger, herunder at der er ændret i bemærkningerne til 
lovforslaget i overensstemmelse med tilsynets høringssvar.  

Datatilsynet skal i øvrigt henlede opmærksomheden på, at myndigheder, der 
indberetter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens overtrædelsesregister, skal 
anmelde dette til Datatilsynet. Ifølge § 16, stk. 1, i bekendtgørelse om næ-
ringsbrev til visse fødevarevirksomheder og restaurations- og hotelvirksom-
hed m.v.1 er myndigheder, der indberetter til registret, dataansvarlige for deres 
egne oplysninger. Der er til dette formål udarbejdet en fællesanmeldelse, som 
alle de indberettende myndighederne kan bruge, og som Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen ajourfører. Fællesanmeldelsen er tilgængelig på Datatilsynets 

                                                

 

1 Bekendtgørelse nr. 365 af 19. april 2007 
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Nicolai Eigtveds Gade 28   
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hjemmeside på følgende adresse: 
http://www.datatilsynet.dk/blanketter/faellesanmeldelser/.  

4. Som noget nyt i forhold til det tidligere forslag foreslås det nu at indføre en 
hjemmel for SKAT til at indhente oplysninger hos lønmodtageren og dennes 
nuværende og tidligere arbejdsgivere med henblik på at undersøge, om betin-
gelserne for blandet anvendelse af en varebil er opfyldt.  

Datatilsynet skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på SKATs op-
lysningspligt i henhold til persondatalovens §§ 28 og 29.  

5. I øvrigt kan Datatilsynet henholde sig til sit tidligere høringssvar.  

Datatilsynet går ud fra, at begge tilsynets høringssvar medsendes til det rele-
vante folketingsudvalg.  

Kopi af dette brev er dags dato sendt til Justitsministeriets lovafdeling til ori-
entering.   

Med venlig hilsen   

Christine Boeskov                         

Bilag: Kopi af Datatilsynets høringssvar af 18. januar 2008  

http://www.datatilsynet.dk/blanketter/faellesanmeldelser/

