Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

SFS 2016:684
Utkom från trycket
den 14 juni 2016

utfärdad den 2 juni 2016.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 5 § och 2 kap. 8 § lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet2 ska ha följande lydelse.

1 kap.
5 §3 Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Skatteverket för
1. fastställande av underlag för samt redovisning, bestämmande, betalning
och återbetalning av skatter eller avgifter,
2. utsökning, indrivning, skuldsanering och F-skuldsanering,
3. att utgöra underlag för beräkning, beslut och kontroll i fråga om förmån,
bidrag och andra stöd,
4. pensionsberäkning,
5. tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan
liknande prövning, och
6. aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i andra myndigheters register.

2 kap.
8 §4 Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i
3 § 1–5, 8, 10 och 11. Direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 4, 5, 8, 10
och 11 får endast avse den som
1. har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering,
2. är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten,
3. är make eller likställd med make till den som har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering, eller
4. är make eller likställd med make till gäldenär hos Kronofogdemyndigheten.
Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1–5, 10 och
11. Åtkomsten får endast avse den som är eller kan antas vara gäldenär enligt
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tullagstiftningen, skyldig att betala skatt för vara vid import eller föremål för
Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter och handlingar som avses i
4 a §.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare
föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar direktåtkomst enligt första till
tredje styckena får omfatta.
Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.
På regeringens vägnar
MAGDALENA ANDERSSON
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)
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