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HØRING – NOU 2019:15 SKATTERÅDGIVERES 

OPPLYSNINGSPLIKT OG TAUSHETSPLIKT 

 

Vi viser til Finansdepartementet høringsbrev av 2. september 2019. Høringsfristen 

var 2. desember 2019 og vi beklager at fristen er oversittet. 

 

ØKOKRIM vil i det følgende kommentere enkelte av forslagene i utredningens kapittel 

9. 

 

1.  Presisering av "egentlig advokatvirksomhet" 

 

Under punkt 9.3.2, særlig side 117-118, drøfter utvalget om det er behov for å 

klargjøre grensene for hva som utgjør "egentlig advokatvirksomhet" og som i dag 

nyter særlig beskyttelse etter lovgivningen. Grensene er i dag i det vesentlige trukket 

opp av domstolene og i juridisk teori. Utvalget har delt seg i dette spørsmålet.  

 

ØKOKRIM deler oppfatningen til de utvalgsmedlemmene som ønsker en presisering, 

slik at Justisdepartementet i oppfølgningen av Advokatlovutvalgets forslag gjennom 

konkrete lovforslag eller gjennom vurderinger eller kommentarer i lovproposisjonen 

presiserer begrepet. Fordi for den sterke taushetsplikt har avgjørende betydning for 

hva skattemyndighetene og andre offentlige myndigheter får tilgang til av viktig 

informasjon, er det etter ØKOKRIMs oppfatning viktig at Justisdepartementet i dette 

arbeidet også vurderer om grensene bør trekkes på en annen måte enn i dag. I så 

fall bør det munne ut i konkrete lovforslag. Et eksempel på et slikt forslag fremgår 

nederst i annen spalte på side 117, nemlig at oppdrag som regelmessig utføres også 

av andre enn advokater faller utenfor den egentlige advokatvirksomhet selv om 

oppdragene også inneholder elementer av juridisk bistand som i dag er undergitt 

advokaters taushetsplikt. Dette vil i så fall ha til følge at heller ikke de juridiske 

elementer i rådgivningen undergis taushetsplikt. ØKOKRIM mener det er grunn for 

departementet til konkret å drøfte hvorvidt en slik forskjellsbehandling som i dag 

gjelder mellom yrkesgrupper er riktig og formålstjenlig. Fordi Justisdepartementet 

med sitt lovgivningsapparat generelt har bedre forutsetninger for å se helheten i 
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sakene og bedre kunne avveie de viktige hensyn som aktualiseres enn domstolene 

som utelukkende tar stilling til avgrensede problemstillinger, foreligger nå en god 

mulighet til å gjøre dette.  

 

2. Opplysningsplikt for advokater om transaksjonsopplysninger 

 

Utvalget har også delt seg når det gjelder forslaget om å hjemle en plikt for 

advokater til å fremlegge for skattemyndighetene enkelte opplysninger som inngår i 

et typisk advokatoppdrag ("egentlig advokatvirksomhet"). ØKOKRIM er også i dette 

spørsmålet enig med de utvalgsmedlemmene som ønsker å utvide 

skattemyndighetens tilgang til relevante opplysninger ved å gi advokater plikt til å 

opplyse om faktiske forhold rundt transaksjoner. ØKOKRIM slutter seg i det 

vesentlige til begrunnelsen som gis på side 117-118. Når det ikke er den juridiske 

rådgivningen, men alene transaksjonsopplysninger som omfattes av 

opplysningsplikten, og skattyter uansett har opplysningsplikt om de samme 

forholdene, er det vår oppfatning at en slik opplysningsplikt ikke utfordrer de hensyn 

som bærer taushetsplikten.    

  

3. Internadvokater 

 

Under punkt 9.3.3.3 drøfter utvalget argumenter for og mot dagens regel om at 

internadvokater er underlagt samme taushetsplikt som de privatpraktiserende. Et 

enstemmig utvalg kommer til at tungtveiende grunner taler mot dagens regel, og 

foreslår at norsk rett på dette punktet endres.  

 

ØKOKRIM er enig i utvalgets forslag og begrunnelse. ØKOKRIM er videre enig med 

utvalget i at endringen bør gjøres for internadvokater i sin alminnelighet, og ikke 

bare begrenses til skattesaker.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Reidar Brusgaard Henrik Horn 

kst. ass. ØKOKRIM-sjef statsadvokat 
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