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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0527/2020 af G.K. tysk statsborger, om databeskyttelse hos 
tyske skattemyndigheder 

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at de tyske skattemyndigheder anmoder om fuldstændige 
oplysninger om hans datters handicap, for hvem han indgiver selvangivelser. Han forklarer, at 
det ikke er tilstrækkeligt for skattemyndighederne, at han fremlægger et dokument, der 
bekræfter hans datters status og grad af handicap, og at han er blevet anmodet om at 
forelægge den fuldstændige lægejournal. Myndighederne har ikke givet andrageren besked 
om at udstrege de følsomme oplysninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. juli 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2020

Den generelle forordning om databeskyttelse1 giver yderligere beskyttelse for særlige 
kategorier af personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger. Artikel 9 i 
databeskyttelsesforordningen begrænser behandlingen af sådanne oplysninger til de deri anførte 
situationer. Artikel 9, stk. 2, litra g), i databeskyttelsesforordningen tillader behandling, hvis 
den "er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller 
medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer 

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 og om ophævelse 
af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst), EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1-
88.
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det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke 
foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser".

Skattelovgivningen kan indeholde krav om, at der fremlægges dokumentation for indrømmelse 
af visse skattefordele eller -fradrag. Sikring af, at disse skattefordele og -fradrag kun gives til 
dem, der har ret til dem, kan betragtes som "en væsentlig samfundsinteresse" som led i en 
forsvarlig forvaltning af skattemæssige forpligtelser. 

Sådanne krav findes i tysk ret, f.eks. i §150, stk. 4, i Abgabenordnung, § 9, stk. 2, og § 33b, 
stk. 7, i Einkommensteuergesetz, § 64 og § 65 i Einkommensteuer-Durchführungsverordnung. 
Omfanget og arten af den krævede dokumentation afhænger af den specifikke fordel eller det 
specifikke fradrag, der anmodes om. Generelt skal den krævede dokumentation være 
forholdsmæssig og må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at vurdere, om kravet er 
berettiget. For fradrag, der ydes på grund af (graden af) handicap som sådan, bør det være 
tilstrækkeligt at fremlægge bevis for (graden af) handicap uden at give yderligere detaljer om, 
hvilken slags handicap der er tale om (se reglerne i § 65 i Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung). Yderligere fradrag eller fordele, f.eks. på grund af særlige 
trængsler i det enkelte tilfælde, kan kræve yderligere dokumentation. 

Håndhævelsen af databeskyttelsesreglerne påhviler først og fremmest de nationale 
databeskyttelsesmyndigheder og domstole. I henhold til § 32h, stk. 2, i Abgabenordnung er 
Forbundsrepublikkens kommitterede for databeskyttelse og informationsfrihed 
(Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit – BfDI) ansvarlig for 
databeskyttelsestilsyn i forbindelse med behandling. Andrageren har allerede indgivet en klage 
til BfDI og modtaget et svar, hvoraf det fremgår, at anmodningen om dokumentation var i 
overensstemmelse med gældende ret.

Konklusion

På grundlag af de foreliggende oplysninger er Kommissionen ikke i stand til at forfølge 
andragendet yderligere i dette specifikke tilfælde. 

For så vidt angår overholdelsen af de gældende databeskyttelsesregler har andrageren allerede 
indgivet en klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed og modtaget et svar.

Generelt vurderer Kommissionen medlemsstaternes gennemførelse af den generelle 
forordning om databeskyttelse og træffer de nødvendige foranstaltninger. 
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