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Høring - forslag om unntak i advokaters taushetsplikt på skatte- og
avgiftsområdet

Det vises til Finansdepartementets høringsnotat av 8. januar 2013.

Skattedirektoratet støtter forslaget om at advokater og andre tredjeparter med profesjonsbestemt
taushetsplikt uten hinder av taushetsplikten skal ha plikt til å gi skatte- og avgiftsmyndighetene
opplysninger om klienters pengeoverføringer og innestående midler og andre mellomværender på
klientbaffid(onti. Høringsnotatet har vært forelagt skattekontorene til uttalelse. Vi har ingen
særskilte merknader til høringsnotatet, men foreslår at tilsvarende bestemmelser også foreslås
innført på arveavgiftsområdet.

Vi støtter også departementets vurdering av at det er behov for så raskt som mulig å få på plass slike
lovhjemler. Etter høyesterettsdom fra desember 2010, Rt. 2010 side 1638, har det vært vanskelig for
skatte- og avgiftsmyndighetene å få opplysninger om hvem som reelt står bak transaksjoner, er eier
av innestående midler m.m. på denne type konto. Det er derfor nødvendig at det fremmes et
selvstendig forslag fra departementet på dette området nå og at man ikke avventer utredningen fra
lovutvalget nedsatt av Justisdepartementet.

Forslaget vil hindre at illojale skattytere og avgiftssubjekter kan unndra seg myndighetenes kontroll
ved å plassere midler eller gjennomføre transaksjoner via konto tilhørende tredjeparter med
lovbestemt taushetsplikt. Dermed sikres likebehandling av skattytere uavhengig av om de har
benyttet advokater og andre tredjeparter med profesjonsbestemt taushetsplikt og uavhengig av hvor
de har plassert sine midler, jf. at vi i dag normalt får slike opplysninger fra baffl(er og andre
finansinstitusjoner som tredjepart etter ligningsloven§ 6-4 nr. 1 og nr. 3 og merverdiavgiftsloven §
16-2 første og tredje ledd.
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Harald Hammer
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