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Høringsuttalelse - Forslag om unntak i advokaters taushetsplikt på skatte- og
avgiftsområdet

Det vises til departementets høringsbrev av 8. januar 2013, med forslag til endringer i
ligningsloven og merverdiavgiftsloven.

Formålet med endringene er å etablere en opplysningsplikt til skatte- og avgiftsmyndighetene
for advokater og for andre som har taushetsplikt. For advokaters vedkommende vil dette
medføre en innsne_vringav_dere,s_iaushetsplikt, slik
prosesslovgivningen og rettspraksis, samt i domstolslovens bestemmelser om god
advokatskikk.

Selv om Datatilsynet ser at opplysninger som i dag er vernet av taushetsplikten kan ha stor
betydning ved myndighetenes fastsettelse og kontroll av skatter og avgifter, kan tilsynet ikke
støtte departementets forslag.

En uthuling av advokaters taushetsplikt vil kunne medføre at tillitsforholdet mellom klient og
advokat forringes, med den følge at borgerne unnlater å søke rettshjelp. Det forhold at
advokater i utgangspunktet har taushetsplikt er derved en rettssikkerhetsgaranti, som må
behandles varsomt.

At det allerede er gjort visse unntak fra taushetsplikten, blant annet i hvitvaskningsloven, er
etter tilsynets vurdering ikke et argument for å gjøre ytterligere unntak. Tvert imot kan det
hevdes at tålegrensen er nådd gjennom de unntak som allerede er etablert.

Datatilsynet vil advare mot en utvikling hvor det stadig etableres nye, avgrensede unntak fra
taushetsplikten, som isolert sett synes godt begrunnet. Det bør i stedet gjøres en samlet
vurdering og prioritering av hvilke unntak som eventuelt bør og kan etableres uten at det går
på bekostning av tillitsforholdet mellom klient og advokat.
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Datatilsynet vil på denne bakgrunn anbefale departementet å avvente advokatlovutvalgets
vurderinger og innstilling før rettstilstanden endres.
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