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AVTALE OM VILKÅR FOR KJØP AV OPPLYSNINGER ETTER 
SKATTEFORVALTNINGSLOVEN § 9-7 SYVENDE LEDD 
 
Avtalen gjelder kjøp av skattelisten for personlige skattepliktige for inntektsåret 2021 
med oppdateringer. 
 
Som ansvarlig redaktør forsikrer jeg på presseorganets vegne at: 
 
1. Presseorganet omfattes av medieansvarsloven. 

2. Presseorganet bare skal behandle opplysningene i skattelisten til sitt eget selvstendige 
redaksjonelle arbeid. 

3. Presseorganet forplikter seg til ikke å tilgjengeliggjøre eller legge ut hele eller deler av 
skattelisten for personlige skattepliktige i søkbar form på Internett eller på annen måte, 
og følge gjeldende vilkår for bruk av skattelistene publisert på Skatteetatens nettsider. 

4. Presseorganet forplikter seg til ikke å utlevere opplysningene i skattelisten til andre. Dette 
gjelder også andre enheter innen samme konsern og lignende sammenslutninger 
uavhengig av om disse har inngått tilsvarende avtale med Skattedirektoratet. Avtalen er 
ikke til hinder for at redaksjonen benytter ekstern databehandler forutsatt at det inngås 
skriftlig databehandleravtale i samsvar med personvernregelverket og databehandleren 
instrueres om at opplysningene ikke kan behandles av andre eller leveres videre. 
Presseorganet skal sikre personopplysninger i skattelisten i henhold til artikkel 32 i 
personvernforordningen. 

5. Presseorganet får tilgang til skattelisten elektronisk. Brukerinformasjon, herunder 
brukernavn og passord, skal oppbevares og behandles konfidensielt. Tilsvarende gjelder 
for utlevert krypteringsnøkkel. 

6. Oppdages det feil i tilsendte opplysninger, herunder i innhold og/eller struktur, er partene 
forpliktet til å varsle hverandre snarest mulig. Presseorganet skal i slike tilfeller 
umiddelbart følge pålegg fra Skattedirektoratet. 

7. Presseorganet er klar over at brudd på ovennevnte vilkår medfører at Skattedirektoratet 
kan nekte presseorganet tilgang til skattelister for ett eller flere senere år. 

8. Denne avtalen gjelder ikke presseorganenes behandling av opplysninger i skattelisten for 
upersonlige skattepliktige (aksjeselskaper med mer). 

 
 
 
 
 

Sted Dato Ansvarlig redaktør (signatur) 
                                                                           
 

_____________________________________ 
 Navn skrevet med blokkbokstaver 

 
Signering på vegne av ansvarlig redaktør aksepteres kun dersom vedkommende som signerer 
fungerer i stillingen, og dette fremgår tydelig av dette skjemaet. 
 


