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Bemærkninger til udkast til ændring af
bekendtgørelse om et indkomstregister
Justitia har den 16. november 2018 modtaget skatteministeriets udkast til ændring af bekendtgørelse
om et indkomstregister.
Med ovennævnte bekendtgørelsesudkast foreslår ministeriet, at fristen for hvornår oplysninger i
indkomstregisteret skal slettes, ændres fra 10 år til 13 år. I sit høringsbrev oplyser ministeriet, at
baggrunden for den forslåede ændring er, at Udbetaling Danmark har konstateret, at der kan være
tilfælde, hvor et barn ved en fejl ikke er registreret korrekt i myndighedens familieydelsessystem,
hvorfor der kan være behov for oplysninger fra indkomstregistreret, der er ældre end 10 år, når
optjeningsprocenten i familieydelsessager skal beregnes.
Det foreslåede bekendtgørelsesudkast er efter Justitias opfattelse retssikkerhedsmæssigt
betænkeligt

og

udfordrer

databeskyttelsesforordningens

grundlæggende

principper

for

databehandling. Det skyldes, at en udvidelse af fristen for hvornår oplysninger i indkomstregisteret
skal slettes, vil medføre unødig ophobning af personoplysninger hos myndighederne.
For så vidt angår ministeriets forslag om en ændring af bekendtgørelsens § 10 skal Justitia bemærke,
at bestemmelsens nuværende formulering om hvornår oplysninger i indkomstregistret skal slettes,
er møntet på alle typer af oplysninger, som i dag indgår i indkomstregistret. Den foreslåede udvidelse
af bestemmelsen hvorefter oplysninger fremover først skal slettes efter 13 år, vil derfor ligeledes
finde anvendelse på alle oplysninger, som i dag er indeholdt i indkomstregistret.
Det følger af databeskyttelsesforordningens1 art. 5, stk. 1, lit. d, at personoplysninger - som indenfor
forordningens anvendelsesområde undergives databehandling efter art. 4 - skal være tilstrækkelige,
relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles
(»dataminimering«). Det følger endvidere af forordningens art. 5, stk. 1, lit. e, at personoplysninger
skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere
tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger
behandles (”opbevaringsbegrænsning”).

1

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med

behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.
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Justitia forudsætter, at Udbetaling Danmarks behov for at indsamle oplysninger der er mere end 10
år gamle ikke altid vil omfatte alle typer af oplysninger, som i dag findes i indkomstregistret. Hvis
dette er tilfældet, vil den foreslåede udvidelse af fristen for hvornår oplysninger skal slettes i
indkomstregistreret være uproportionel set i forhold til det bagvedliggende hensyn, der ligger til
grund for opbevaringen af oplysninger til brug for Udbetaling Danmarks afgørelsesvirksomhed om
genoptagelse af familieydelsessager. Et forslag om generelt at udvide fristen for hvornår oplysninger
skal slettes i indkomstregisteret, vil derfor efter Justitias opfattelse medføre en unødig ophobning af
personfølsomme oplysninger. Dette er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt og ikke foreneligt med
de bagvedliggende principper, der ligger til grund for databeskyttelsesforordningens art. 5, jf.
ovenfor.
Justitia skal på den baggrund opfordre skatteministeriet til at justere den foreslåede ændring af
bekendtgørelsens § 10 således, at en udvidelse af 10-årsfristen alene kvalificeres til de typer af
oplysninger, som Udbetaling Danmark har behov for at få indsamlet til brug for de i høringsbrevet
nævnte genoptagelsessager.
Justitia skal endelig opfordre skatteministeriet til også at fremsende nærværende høring til
Datatilsynet, som er den kompetente myndighed i spørgsmål om databehandling, idet det ikke af
ministeriets fremsendte høringsliste fremgår, af den nævnte myndighed er blevet hørt om
nærværende udkast til en bekendtgørelsesændring.
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