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HØRING - FORSLAG OM UNNTAK I ADVOKATERS TAUSHETSPLIKT I
SKATTE- OG AVGIFTSOMRÅDET

Vi viser til departementets høringsbrev av 8. januar i år, med høringsfrist 8. april. Hoved-

organisasjonen Virke har i sin medlemsmasse bransjer som vil bli direkte berørt av lov-

forslaget. Nedenfor følger våre merknader.

Virke ser kontrollmyndighetenes behov for informasjon om pengeoverføringer, men kan

av flere grunner ikke støtte lovforslaget slik det nå foreligger:

Vi mener lovregulering må avventes til Advokatlovutvalgets vurderinger og inn-

stilling foreligger. Dette er særlig viktig siden lovforslaget griper inn i grunnlegg-

ende rettsikkerhetsgarantier.

Forslaget er et inngrep i advokatenes lovbestemte taushetsplikt. Denne taus-

hetsplikten er en viktig forutsetning for å kunne ivareta grunnleggende

rettssikkerhetsgarantier som bl.a. retten til "fair trial" i EMK. Et inngrep i

taushetsplikten må vurderes nøye ut fra hvilket omfang/dokumentert behov det

er for inngrepet. I høringsnotatet er det ikke dokumentert behov for de foreslåtte

inngrep utover at det generelt hevdes å foreligge et behov, dette er etter vårt syn

ikke tilstrekkelig. Det må også ses hen til om myndighetens informasjonsbehov

kan oppnås med andre og mindre inngripende midler, ikke minst sett i

sammenheng med alt gjeldende unntaksreguleringer.

Vi er kjent med at Den Norske Advokatforeningen (DNA) - i påvente av Advokat-

lovutvalgets vurderinger/anbefalinger - har foreslått en alternativt og mindre inn-

gripende reguleringsmåte enn det departementet nå fremmer. DNA foreslår å

regulere en plikt til individualisering av klientkonti i visse typer tilfeller, og slik at

det da er de aktuelle finansforetakene som blir pliktsubjekt for opplysninger til

myndighetene om innestående på konti og pengestrømmer til og fra disse.

Skattemyndighetene kan derved få informasjon om klientkonti direkte fra

banken, som for andre konti. Forutsatt at det kan dokumenteres et behov for å
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gjøre inngrep i taushetsplikten, kan Virke støtte DNA sitt forslag til alternativ

regulering.

Virke har merket seg at også andre tredjeparter som f. eks. revisorer og regn-

skapsførere vil kunne bli omfattet av lovforslaget. I høringsnotatet er dette

imidlertid bare så vidt berørt. Virke etterlyser en mer omfattende konsekvens-

utredning hvor også slike tredjeparters rettsstilling nærmere belyses tilsvarende

de vurderinger som må foretas for advokater.

Virke er for øvrig kjent med DNAs høringssvar og kan i all hovedsak støtte dette.

Vennlig hilsen
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