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Høring — Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret 
 

1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 3.2.2014 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 

høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 

våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 

lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 

Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp 

mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en 

berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer 

mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet 

Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 

lovutvalget for skatterett og lovutvalget for børs- og verdipapirhandel. Lovutvalget for skatterett 

består av Bettina Banoun (leder), Finn Eide, Einar Harboe, Hanne Kristin Skaarberg Holen, 

Thor Leegaard og Mons Alfred Paulsen. Lovutvalget for børs- og verdipapirhandelrett består av 

Susanne Munch Thore(leder), Anders Arnkværn, Lars Knem Christie og Tone Merete Østensen. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

Aksjeregisteret er opprettet som et redskap for korrekt ligning av aksjeeiere. Opplysningene som 

inntas i registeret, vil gjennomgående være unntatt fra offentlighet, jf ligningsloven § 3-13 nr 1.  

Skatteetatens taushetsplikt overstyrer innsynsretten etter offentlighetsloven.  

Advokatforeningen ser det som svært uheldig dersom allmennheten skal få innsyn i 

opplysninger om detaljerte økonomiske forhold for identifiserbare skattytere via skatteetaten.  
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Skatteetaten er avhengig av en svært omfattende informasjonstilgang.  De omfattende plikter 

som er pålagt opplysningspliktige i ligningsloven, er utelukkende begrunnet i skatteetatens 

behov, og etterlevelsen av disse pliktene er en forutsetning for at skatteetaten skal kunne 

gjennomføre en korrekt ligning. De opplysningspliktige har på sin side kunnet stole på at de 

opplysninger som avgis, bare benyttes til det formål som begrunner opplysningsplikten og at 

opplysninger ikke kommer på avveie ved at de stilles til disposisjon for andre formål.  

Advokatforeningen ser det som viktig at man også i fremtiden holder fast ved disse prinsippene.  

  

Etter aksjelovgivningen har allmenheten innsynsrett i aksjeeierregistrene.  Skulle man mene at 

denne retten ikke fungerer etter forutsetningene, bør man gripe fatt i utfordringen der den 

befinner seg.  Advokatforeningen har for sitt vedkommende ikke tatt stilling til om det er behov 

for å se nærmere på reglene om innsynsrett i aksjelovgivningen. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Erik Keiserud        Merete Smith 

leder         generalsekretær 
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