
revisorforeningen-no

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo
E-post: postmottak@fin.dep.no

Oslo, 8.4.2013
Deres ref: 12/5221

Vår ref: PB/EK

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

Det vises til Finansde artementets hørin ved brev 8. januar 2013 om endringer i advokaters
taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet. Det foreslås unntak fra advokaters taushetsplikt
overfor skatte- og avgiftsmyndighetene som omfatter opplysninger om bevegelser og
innestående på klientkonto, inkludert underbilag og annen dokumentasjon.

Skatteunndragelser og svart økonomi er et samfunnsproblem, og Revisorforeningen støtter
at skattegrunnlaget beskyttes med forholdsmessige kontrolltiltak. Det gjelder også der midler
overføres over eller oppbevares på en advokats klientkonto. Samtidig må det være et klart
krav at skattekontrollen gjennomføres med midler som ikke setter den enkeltes rettsikkerhet i
fare. Advokatenes taushetsplikt er en viktig rettsikkerhetsgaranti. Den skal ivareta
fortroligheten mellom klient og advokat. For å beskytte retten alle skal ha til å ivareta sine
rettslige interesser på en god måte, må en klient kunne gi advokaten opplysninger uten at
opplysningene kommer andre til kunnskap.

Vi er innforstått med at skatte- og avgiftsmyndigheten selv er underlagt taushetsplikt, slik at
denne informasjonen i prinsippet ikke skal komme videre. Etter vårt syn er det på mange
områder få betenkeligheter ved å innhente omfattende tredjemannsopplysninger for kontroll
eller for å sikre rett ligning. Når dette hensyn kommer i konflikt med grunnleggende
prinsipper for taushetsplikt i klientforhold, er det imidlertid grunn til å utvise forsiktighet.

Revisorforeningen anser at det ikke er gjort en forsvarlig avveining av disse hensynene i
høringsnotatet. Det foreslåtte unntaket fra taushetsplikten omfatter opplysninger til
skattemyndighetene om innestående og bevegelser på klientkonto, inkludert underbilag og
annen dokumentasjon. Departementet gjør antakelser om, men har ikke dokumentert, at
taushetsplikten på dette området har vesentlig betydning for å gjennomføre
skatteunndragelser. Departementet har ikke vurdert alternative og mindre inngripende tiltak.
Vi viser her til det forslaget Merete Smith i Advokatforeningen presenterte i en kronikk i
Dagens Næringsliv 7. januar. Advokatlovutvalget har fått i oppdrag å gjøre en generell
vurdering av taushetsplikten for advokater. Vi mener at det uansett ikke bør være aktuelt å
gjennomføre et eventuelt unntak før Advokatlovutvalgets utredning foreligger.

Vi har merket oss at flere høringsinstanser fremmer tilsvarende synspunkter. Vi viser spesielt
til hørin suttalelsen til Finans Nor e, som vi slutter oss til.

Med vennlig hilsen
Den norske Revisorforening

Per Hanstad
Adm. direktør k d4
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Fagdirektør
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