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  17 Sekretess i betalnings-

säkringsärenden 

  I skatteverksamheten gäller enligt 9 kap. 1 och 2 §§ SekrL 
sekretess till skydd för uppgifter om enskildas personliga och 
ekonomiska förhållanden. 

Kontrollärende  Av 9 kap. 2 § SekrL framgår att sekretessen omfattar bl.a. 
”särskilt ärende om revision eller annan kontroll i fråga om skatt, 
tull eller avgift samt annan verksamhet som avser tullkontroll 
och som inte faller under 1 §”. Med särskilt ärende avses enligt 
förarbetena (prop. 1979/80:2 s. 261) t.ex. skattekontroll som inte 
ingår som ett led i ett taxeringsärende eller liknande utan är ett 
fristående förfarande. Betalningssäkringsärenden omfattas av 
dessa bestämmelser. 

Beslut hos SKV  Även SKV:s beslut om förvarstagande i betalningssäkrings-
ärenden omfattas av sekretess. Detta framgår av 9 kap. 2 § tredje 
stycket SekrL. Sekretessen är absolut hos SKV. Någon prövning 
av om ett utlämnande är förenat med skada eller men ska därför 
inte göras. Sekretessen gäller således hos SKV för varje uppgift i 
ett ärende om säkringsåtgärd och således även om uppgiften 
tagits in i ett beslut, t.ex. ett beslut av GRL om förvarstagande. 
Även domstolens beslut omfattas av sekretess hos SKV. 

Domstolssekretess  Av hänvisningen i 9 kap. 2 § andra stycket till 9 kap. 1 § fjärde 
meningen SekrL följer att andra sekretessregler gäller för samma 
uppgifter hos domstol. Dessa innebär att en uppgift i ett 
betalningssäkringsärende är hemlig hos domstolen endast om det 
kan antas att den som uppgiften rör skulle lida skada eller men 
om uppgiften röjdes (s.k. rakt skaderekvisit). Exempel på 
tillämpningen finns i rättsfallen RÅ 1985 Ab 137 och RÅ 1990 
not. 286. Huvudregeln för uppgifterna i domstolens verksamhet 
är således att de är offentliga. För uppgifter som domstolen tar in 
i dom eller beslut upphör sekretessen att gälla om inte domstolen 
i dom eller beslut förordnar att sekretessen ska bestå. Ett sådant 
förordnande får dock inte omfatta själva domslutet eller 
motsvarande del av annat beslut om det inte är oundgängligen 
påkallat av något intresse av synnerlig vikt (12 kap. 4 § SekrL). 

Uppgifter om 
överklagande 

 För uppgifter som har registrerats hos SKV med anledning av över-
klagande hos domstol, dvs. uppgifterna i diariet, gäller samma be-
gränsade sekretess som hos domstolen. Om akten i ett mål hos en 
domstol tillfälligt förvaras hos SKV, t.ex. för yttrande, och handling-
ar under denna tid begärs utlämnade, ska verket tillämpa domstolens 
sekretess med ett rakt skaderekvisit. Detta framgår av RÅ 81 2:57. 
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Pågående 
granskning 

 I SekrL finns också regler som skyddar myndigheternas 
kontrollintresse. Enligt reglerna i 4 kap. 1 och 2 §§ SekrL kan 
uppgifter om en planerad granskningsåtgärd hållas hemliga 
gentemot den skattskyldige om syftet med kontrollen skulle 
motverkas av att uppgifterna röjs. Även en uppgift som rör 
pågående granskning, här innefattas även myndighets beslut i 
ärendet, ska omfattas av sekretess om det av hänsyn till syftet 
med kontrollåtgärden är av synnerlig vikt att uppgiften inte 
uppenbaras för den som kontrollen avser. Dessa bestämmelser 
täcker bl.a. uppgifter om skatterevision och säkringsåtgärder. 
Uppgifterna är skyddade inte bara hos den myndighet som ska 
utföra kontrollen utan även hos varje annan myndighet där de 
förekommer, t.ex. hos KFM, domstol, polis eller åklagare. 

Sekretessen enligt 4 kap. SekrL gäller på grund av skade-
rekvisitets utformning bara till dess säkringsåtgärden verkställts 
eller inte längre är aktuell. När således KFM har verkställt t.ex. 
ett beslut i ett betalningssäkringsärende upphör normalt den 
sekretess som kan åberopas gentemot den som uppgiften rör. 
Fortfarande gäller emellertid till skydd för den enskilde absolut 
sekretess enligt 9 kap. 2 § SekrL hos SKV och presumtion för 
sekretess enligt 9 kap. 19 § SekrL hos KFM. 


