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

Det vises til brev av den 8. januar 2013 hvor Finansdepartementet presenterer høringsforslag om unntak i
advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet. Høringsfristen ble satt til den 8. april 2013.
KS stiller seg positive til Finansdepartementets forslag om nye bestemmelser i ligningsloven og
merverdiavgiftsloven.

Selv om problemstillingen ikke berører KS sine medlemmer i noen særlig grad, vil vi kort knytte noen
generelle merknader til Finansdepartementets forslag:

KS er enig med Finansdepartementet at det er behov for regelendringer for å tette hullet i lovgivningen
som i dag muliggjør illojale tilpasninger ved at man kan gjennomføre transaksjoner via konto som tilhører
en tredjeperson som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Det samme gjelder muligheten til
oppbevaring av midler på en slik konto.

KS er enig med Finansdepartementet at det er svært uheldig at det i dag foreligger en rettssituasjon der
skattytere enkelt og effektivt kan unngå skatte- og avgiftskontroll ved å flytte midler til en advokats
klientkonto. Det er viktig at de nødvendige lovhjemler vedrørende dette kommer på plass så raskt som
mulig.

KS er videre at den oppfatning at Finansdepartementet ved sin utforming av bestemmelsene ikke går
lenger enn nødvendig for å ivareta hensynet til en effektiv skatte- og avgiftskontroll, da de foreslåtte
bestemmelser er begrenset til å gjelde enkelte opplysninger om midler på advokaters klientkonto etter
krav fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Hvorvidt skatte- og avgiftsmyndighetene også bør få andre
opplysninger fra advokater, må etter KS sitt syn være gjenstand for en mer grundig og bred vurdering slik
Finansdepartementet selv påpeker.

KS vil avslutningsvis påpeke viktigheten av at det så snart som mulig foretas en full revisjon av regelverket
som omhandler advokaters taushetsplikt, herunder advokaters taushetsplikt på skatte- og
avgiftsområdet, da reglene om advokaters taushetsplikt er grunnleggende og svært viktige.
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