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HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM UNNTAK I ADVOKATERS TAUSHETSPLIKT
PÅ SKATTE OG AVGIFTSOMRÅDET

Det vises til Finansdepartementets brev av 8. januar 2013 hvor forslag om enkelte endringer i
likningsloven og merverdiavgiftsloven pålegger advokater en utvidet plikt til å gi opplysninger
knyttet til klientkonti eller andre konti i advokatens navn ble sendt på høring. Tilsynsrådet for
advokatvirksomhet står ikke oppført på departementets høringsliste. Tilsynsrådet uttaler seg som
sekretariat, både for Tilsynsrådets styre og for Advokatbevillingsnemnden.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet er et uavhengig offentlig organ som fører tilsyn med landets
praktiserende advokater og rettshjelpere, blant annet ved gjennomgang av deres regnskaper og
behandling av betrodde midler. Som et av sine hovedmål skal Tilsynsrådet gjennom aktiv
tilsynsvirksomhet søke å forebygge ansvarsskader. Tilsynsrådets mandat er angitt i domstolloven
kapittel 11 og forskrift av 20. desember 1996nr. 1161til domstolloven kapittel 11
(Advokatforskriften).

Tilsynsrådet bemerker innledningsvis at det ved forslaget kan oppstå en interessekonflikt mellom
hensynene bak advokatenes taushetsplikt og myndighetenes behov for opplysninger om faktiske
økonomiske disposisjoner som skjer via en advokat. Tilsynsrådet avventer en grundigere diskusjon
rundt disse problemstillingene i forbindelse med det av Justis- og beredskapsdepartementets
nedsatte lovutvalget og deres arbeid. Tilsynsrådets bemerkninger er i det følgende begrenset til den
betydning forslagene antas å ville ha for vår virksomhet.

Til høringsbrevet punkt 1—formålet

Tilsynsrådet har tidligere blitt koblet inn i saker der advokaten har latt egen advokatvirksomhet bli
brukt som dekke for annen ulovlig virksomhet. En utvidelse av advokatens opplysningsplikt i tråd
med det fremsatte forslaget vil både kunne gjøre det lettere for advokater å avslå å påta seg de
strafferettslig sett tvilsomme oppdragene, samt at det vanskeliggjør klienters forsøk på å trekke
advokater inn i egen ulovlig virksomhet. Forslaget kan dermed bidra til at Tilsynsrådet ikke får
denne type saker i fremtiden.



Til høringsbrevetpunkt 5.2 —Hvem somplikter å gi opplysninger og hva detpliktes å gi
opplysningerom

Tilsynsrådetog skattemyndighetene kan i enkelte tilfeller ha interesse i å få innhentetde samme
opplysningene fra advokatene når det gjelder økonomiske disposisjoner vedrørendeklientkonti.
Tilsynsrådet er i dag gitt anledning til å hente ut alle typer opplysninger som angår advokatens
virksomhet,jf domstolloven 225 og advokatforskriften §§ 4-5 flg. Det knytter seg i dag en viss
usikkerhettil spørsmålet om i hvilken grad Tilsynsrådet—i lys av den vide adgangen til å hente inn
opplysninger sammenholdt med Tilsynsrådets taushetsplikt—kan videreformidle sine innhentede
opplysningertil andre myndigheter og i hvilken utstrekning slike opplysninger faller utenfor
Tilsynsrådetsplikt til offentlighet. Her mener Tilsynsrådet det er behov for en rettslig avklaring
særlig m.h.t. hvorvidt opplysninger som er taushetsbelagt på advokatens hånd også omfattes av
Tilsynsrådets taushetsplikt etter forvaltningslovens §§ 13 flg. Forslaget til ny ligningslov § 6-2 (2)
siste punktum og ny merverdiavgiftslov § 16-2(2)siste punktum fremstår på denne bakgrunn som
uklart.

Tilsynsrådet mener det vil være en fordel med et klart hjemmelsgrunnlag for øvrige myndigheter
når det gjelder adgang til å innhente opplysninger direkte fra advokater og rettshjelpere.

Tilsynsrådet gjør oppmerksom på at rettshjelpere har en lovpålagt taushetsplikt etter domstolloven
§ 218 tredje ledd, og at reglene for behandling av betrodde midler gjelder tilsvarende for både
rettshjelpereog advokater, jf advokatforskriften § 3-8. Denne gruppen profesjonsutøvere er ikke
særskilt omtalt i høringsbrevet, men Tilsynsrådet legger til grunn at også rettshjelpere vil være
omfattet av lovforslagene på lik linje med advokater,jf at opplysningsplikten også vil gjelde for
"andremed lovbestemt taushetsplikt".
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