
Etisk og rettslig ansvar for skatterådgivere -
seksjonsmøte

Professor Jan Kleineman, Sverige: Det här är ett förelagt ämne och det är ett väl-
digt brett ämne. Det tvingade mig till att försöka sammanställa frågor från en rad
olika håll. Det är ett ämne som åtminstone i Sverige idag är väldigt hett, ja det är
glödgande hett. Från att ha varit någonting man över huvud taget inte diskuterat,
varken etiska eller rättsliga aspekter på rådgivare och inte heller skatterådgivare,
så har ämnet kommit på dagordningen. Det beror i sin tur på att vi har fått ett
extremt stort antal civilprocesser i Sverige om det här. Inte minst återspeglar sig
detta väldigt tydligt i den prejudikatssamling vi har. Jag tror att jag vågar påstå
att de prejudikat kring rådgivning i allmänhet och skatterådgivning i synnerhet
som vi har fått under de senaste fem-sex åren omfattar mer fall än samtliga pro-
duktansvarsfall i Högsta domstolens prejudikatssamling under det här århundra-
det, och det säger litet grand om vilken enorm inverkan det moderna informa-
tionssamhället har på juridiken.

Ämnet är också väldigt brett. Det är medvetet upplagt på det sättet. Det är etis-
ka aspekter, vad det nu är, vilket jag skall återkomma till, och det är också civil-
rättsliga aspekter och straffrättsliga. Och de civilrättsliga kan man dela upp i
kontraktsaspekter - rådgivaravtalet, uppdragsavtalet - men också de renodlat
skadeståndsrättsliga problemen, och där ju ansvarsfrågor inte bara är av kontrak-
tuell natur.

Nu är inte det här något nytt ämne för Nordiska juristmötet. Redan 1984 här i
Oslo diskuterades kringgående problematiken och jag tror att det finns någon till
och med här närvarande som var referent eller korreferent då. År 1987 hade man
uppe skatterådgivares ansvar i Helsingfors, men tydligen så är det här ämnet inte
avslutat, och som sagt: För svensk rätts del så har ämnet fått praktisk väsentlig
aktualitet under de senaste åren genom de processer som jag har nämnt.

Den första fråga som är förelagt, är etiskt ansvar. När jag första gången titta-
de på det där, så började jag fundera - etiskt ansvar? Det är ett begrepp som
naturligtvis kan tolkas och uppfattas på utomordentligt många olika sätt. Läste
man tidningarna i våras så fick vi en sedvanlig rötmånadsdebatt i vårt land, som
vi brukar få kring den här frågan, och det rör framför allt att man i pressen då och
då brukar titta på de stora bolagens skattesituation, och då hade man noterat att
minsann Volvo skatteplanerade! Det var inte första gången man hade noterat det,
men man hade glömt bort att det var ett återkommande ämne, och så blev det det
vanliga varvet och det utmärktes då av att ett antal upprörda personer, företrä-
desvis från media och politiken, sade att det här gick ju inte an. Efter ett tag - och
då väldigt sent - framträdde företrädare för de stora bolagen och sade: Jamen,
skatt är ju i våra sammanhang faktiskt en kostnad och som företrädare för bolag
är vi skyldiga att minimera våra kostnader. Det finns annan lagstiftning, som till
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exempel aktiebolagslagen, som reglerar hur vi skall sköta våra uppdrag och vi får
inte låta bli att ha det betraktelsesättet. Och då, på något sätt, så kom den diskus-
sionen åtminstone tillfälligtvis att dö. Den kommer säkert upp igen - den är ju
återkommande vid vissa tillfällen. Men jag kan dock konstatera att de rättsliga
aspekterna, dvs. huruvida vi skall ha skatteplanering och huruvida det är fult med
skatteplanering, inte ligger inom ramen för det perspektiv jag i övrigt kommer att
anlägga på det här. För mig är det snarast på det sättet att de etiska frågorna är i
stort sett juridiska problem de också. Tittar man nämligen på dem som sysslar
med skatteplanering, och då är det företrädesvis revisorer och advokater, så är de
bundna av ett regelverk av etisk natur, som sedermera också återspeglar sig i
rättsliga regleringar, nämligen reglerna om god revisorssed. Jag har nu lärt mig
att man skall skilja mellan de här tre olika begreppen för revisorer. Ett har ju att
göra med hur man upprättar årsredovisningen. En annan sak är hur man granskar
årsredovisningen och sedan hur man uppträder som revisor. Det har påpekats för
mig att Högsta domstolen i Sverige inte har upprätthållit den principen, men det
är en annan femma. När det gäller advokater, så har vi god advokatsed. Och det
är ju alldeles uppenbart att en advokat inte får främja orätt. Det är det etiska per-
spektivet.

Någon omedelbar koppling i övrigt med det straffrättsliga och det civilrättsli-
ga regelsystemet behöver ett sådant regelverk naturligtvis inte ha och jag har nog
konstaterat att man ibland är snabb med att dra slutsatsen att det finns en omedel-
bar koppling mellan ett åsidosättande av god advokatsed eller god revisorssed
och de skadeståndsrättsliga reglerna, men det bör man nog vara försiktig med.
När det gäller de här tre dimensionerna, så kan man konstatera att vi i Sverige har
en särlagstiftning som det finns anledning att uppmärksamma något, nämligen en
lag som kom till under 1980-talet om rådgivare: rådgivaransvarslagen. Det är en
straffrättslig lag som avser att på något sätt ingripa mot oseriösa rådgivare, men
man kan om man vill spetsa till det och säga så här: Lagstiftningen innebär att
den som främjar brottslig verksamhet genom rådgivning, och gör detta vårdslöst
- och det räcker inte med normal vårdslöshet, det skall vara grovt vårdslöst - kan
dömas till straff. Vi har inte mycket praxis kring det här. Vi fick ett rättsfall 1995
som är väldigt intressant, där Högsta domstolen tvingades till en mycket speciell
lagtolkning.1 Man hade att tolka vad egentligen rådgivning var, och då konstate-
rade man att begreppet var så vitt att man fick tolka det inskränkt i förhållande
till den normala innebörden i begreppet, av det enkla skälet att det här var en
strafflagstiftning och då krävdes en restriktiv lagtolkning. Man kan dock säga att
lagstiftningen nog avser egentligen att ingripa där man saknar bevisning om
grövre saker. Det är åtminstone det intryck jag får, för att den omfattar till och
med seriösa råd som ges i en oseriös kontext, dvs. om jag skulle ställa mig här
och ha en diskussion om brister i det svenska skattesystemet med hänsyn till den
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ringa möjligheten att upptäcka brottsligheten, så skulle jag förmodligen inte bli
åtalad enligt den här rådgivaransvarslagen. Men om jag ställde mig i det mörka
rummet där och gav några sådana råd, då blir jag genast föremål för granskning
enligt den här lagstiftningen. Den kom till i mitten av 8O-talet som ett resultat av
den ekobrottskommission som inte födde särskilt mycket, men som födde några
sådana här små egendomligheter i svensk lagstiftning. Jag tror vi är ganska
ensamma om denna. Men som sagt, någon större praktisk betydelse har den inte
haft. I övrigt finns det ju regler om medverkansansvar och liknande, men det hin-
drar inte att det finns anledning att diskutera ur ett nordiskt perspektiv om den
här lagen fyller en funktion och om i så fall det finns anledning att ta efter den
svenska modellen.

Den stora frågan för rådgivaransvar under de senaste åren i Sverige har natur-
ligtvis varit att vissa yrkesgrupper, framför allt revisorerna, har blivit stämda i
utomordentligt stor utsträckning. Revisorer utsätts för mer anspråk än någon
annan grupp. Det är nu inget särskilt svenskt, skandinaviskt eller nordiskt, utan
det är ett internationellt fenomen som vi har sett exempel på från England och
Amerika mycket, mycket länge. Revisorer sysslar med två av de ur ansvarssyn-
punkt absolut farligaste verksamheterna. Dels granskar de bolags «checks and
balance», då kan man alltid säga att det har begåtts något fel. Och så sysslar de
med den farligaste formen av juridisk rådgivning, nämligen skatterådgivning.
Skatterådgivning är ju inte farligt genom ämnets mera principiella karaktär.
Möjligen kunde man kanske tänka sig att i det här auditoriet några anser att
ämnets svårighetsgrad skulle kunna bidra till det, men jag tror inte heller vi har
att söka svaret där, utan snarare i det faktum att det är planerad rådgivningsverk-
samhet. Man lägger råden omedelbart till grund för ekonomiska beslut och där-
med så kommer man att skjuta på pianisten när det visar sig att ordföranden efter
17 år kommer att säga att det här går inte an, så här kan man inte göra. Och alla
på marknaden kommer då att säga, jamen det trodde vi ju, och för övrigt har en
professor i skatterätt sagt att det går väldigt bra att göra det här. I Sverige är det
hittills inom professorsskrået bara en skatterättsprofessor - mig veterligen - som
har blivit stämd för sina dåliga råd i form av uttalanden om innehållet i skatterätt.
Men som sagt: Rådgivaransvaret är ju allmänt tillväxande. Så att nu vänder sig
en professor oroligt om och meddelar att det var inte han, och det är helt riktigt.

Jag vill också påpeka att när man tittar på rådgivaransvaret, så är det ganska
speciellt. Det är farligt att tro att man kan lägga det vi brukar kalla allmänna
kontraktsrättsliga principer till grund. Visserligen har många av rådgivaransva-
rets regler sin grund i vår allmänna kontraktsrätt, men eftersom vår allmänna
kontraktsrätt i väldigt stor utsträckning är köprätt i Skandinavien, och vi inte har
en allmän civillagskodifikation, så skall man ha klart för sig att många fråge-
ställningar om immateriella tjänster är av den arten att de passar inte riktigt för
det här. Jag har till exempel noterat att en vanlig grund mot skatterådgivare är att
man gör gällande att de har lovat ett skatteutfall. Man kan naturligtvis tänka sig



480 Seksjonsmøte

att någon säger att det är helt säkert, även om det är mycket ovanligt att skatte-
rådgivare är så slarvig att de lovar att en domstol kommer att döma «rätt». Det är
ju inte alltför vanligt att rådgivare brukar ha den inställningen. Men för det fallet
att någon gör det, så är det självklart att man kan tänka sig strikt ansvar. Vi har
några underrättsavgöranden från Stockholm där man faktiskt gick på garanti och
strikt ansvar, men där hovrätten efter hörande av skatterättslig expertis sade att
nej, det var nog inte sannolikt att råden, oaktat de faktiskt kunde tolkas på det sät-
tet, egentligen var garantiutfästelser om skatteutfall, utan det snarast rörde sig om
vad man kan beskriva som vårdslöst övertygande eller underlåtenhet att förklara
risker och liknande. Och därmed så kan man nog säga att culpaansvaret är det
vanliga.

En annan fråga är: Vad krävs det för att jag är skatterådgivare? Ja, den frågan
har också varit uppe i många mål. Det är nämligen så att en del anser sig inte ha
varit skatterådgivare, åtminstone inte till vederbörande, möjligen till hans före-
tag, men kanske egentligen inte det heller. Den där frågan har väl stötts och blötts
i ett stort antal fall, och man kan nog konstatera att själva kravet för att konstitu-
era ett uppdrag att ge skatteråd egentligen inte har sagts väldigt högt i svensk rätt.
Och det tycker jag också är riktigt. Många gånger har det räckt med att det har
stått klart att vederbörande har uppfattats vara skatterådgivare, som Högsta dom-
stolen på ett korrekt sätt har uttalat.2

Därmed uppkommer den första och, som jag anser det, viktigaste säregenska-
pen hos ansvaret för skatterådgivare, det jag brukar kalla den pedagogiska plik-
ten eller den pedagogiska uppgiften. Skatterådgivare måste ha klart för sig att
deras klienter i allmänhet inte besitter kunskaper om det rättsområde som man
blir tillfrågad om. De förstår sig över huvud taget inte på rättsbildningen. Detta
faktum, att en skatteguru säger så, eller att en länsskattemyndighet har sagt ing-
enting i ett visst ärende, eller att det inte hittills har blivit någon diskussion om
det här, innebär ju inte att det går bra. Först när Regeringsrätten i Sverige har sagt
sitt - och det har sagts mig många gånger att de säger oväntade saker - vet man
hur det verkligen ligger till. Ja, i den situationen kan man alltså konstatera att den
första och viktigaste uppgiften för en skatterådgivare - och som ofta ger upphov
till skadeståndsanspråk när den inte iakttas - är att man underlåter att meddela de
risker som är förenade med verksamheten. Man har helt enkelt inte klargjort för
klienten att du har här ett skatteupplägg och det skatteupplägget tror vi går bra,
men vi vet inte.

Det finns i och för sig kommersiella förklaringar till att det inte är så lätt för
en säljare - för en skatteplanerare är ju i stor utsträckning en säljare - att säga att
det är inte säkert att du har någon nytta av att du följer mina råd. Det kanske går
åt pepparn. Det är inte så lätt att säga det. Det finns kanske många möjligheter att

2 NJA 1992 s. 243.



Etisk og rettslig ansvar 481

formulera sig, men de brukar ofta underlåta att ge en korrekt riskbedömning, och
då blir frågan alltid mer komplicerad. Har klienten haft anledning att utgå ifrån
att det här var ett äventyrligt projekt, att det var en risk som han gav sig in i, och
i så fall på vilken grund? En sak är helt säker: I processer som förekommer, då
är alltid de skadelidande godtrogna, känner ingenting till om skattesystemet och
förlitar sig på sin förtroendeingivande rådgivare. Nåväl, här har vi i själva verket
den som jag tror är allra viktigaste och svåraste frågan, nämligen att skulle skat-
terådgivare vara mera försiktiga, så skulle de vara mindre utsatta. Och jag skall
spetsa till det genom att säga att min erfarenhet praktiskt är att här finns det också
en betydande skillnad mellan advokater å ena sidan och revisorer å den andra.
Advokater är faktiskt försiktigare. För dem är skadeståndsjuridiken - de möts ju
här skatterätt och skadeståndsjuridik - mer närliggande, och därmed har man lät-
tare att ta till sig risk och ansvar än vad revisorer har. Det gör att revisorer expo-
nerar sig själva för större ansvar än övriga grupper.

Jag har tidigare berört något om culpaansvaret och sagt att det är ett metodan-
svar. Man skall så att säga göra riskbedömningar, och naturligtvis är det en all-
män skyldighet för skatterådgivaren att sätta sig in i rättssystemet och bilda sig
en uppfattning, men jag vill påpeka att de fall som är problematiska sällan är de
där revisorer och advokater så att säga gör rena misstag - de går vilse i regelsy-
stemet, det finns sådana fall - utan det är just de här fallen där man kommer i en
bristande kommunikation med sin klient och där ansvaret då aktualiseras. Å
andra sidan: Den vanligaste invändningen från försäkringsgivare, som ju skade-
reglerar de här fallen, det är inte att skatterådgivarna inte har varit vårdslösa. Den
vanligaste invändningen är att det inte har förelegat någon skada. Skatt är inte
skada per definition. Skatt kan ju vara roligt vet vi från svensk politik, men skatt
är inte skada per definition, och det gör att man skall ha klart för sig att man har
skyldighet att påvisa att det har uppkommit en skada. I Sverige har Högsta dom-
stolen i tre mycket uppmärksammade avgöranden om skatterådgivning fastställt
en bevisbördeprincip som jag har nämnt i mitt manuskript, som jag tycker är
mycket bra.1 Det är inte alla som tycker att den är bra, det vet jag, men jag tyc-
ker att den är en bra princip, nämligen man har fördelat bevisbördan på det sät-
tet att det åvilar den skadelidande att påvisa att det är det felaktiga rådet som har
framkallat rättshandlingen, och om denna rättshandling har medfört en skatte-
effekt som skulle ha uteblivit, så ankommer det på rådgivaren därefter att visa att
den skatteuppgiften inte motsvarar en skada. Man kan säga att det ankommer på
skatterådgivaren att göra sannolikt att det inte är en skada. Och det kan han
ganska lätt göra. Han kan till exempel säga så här: Jag ber om ursäkt, det var mitt
fel. Här får du tillbaka den slant som du betalade för rådet. Men något skadestånd
kan jag inte betala av det enkla skälet att det råd jag gav det var omöjligt och det
fanns inget bra råd att ge i den situation som du befann dig i. Aktualiseras inte
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frågan om skattetillägg i ett sådant fall, då har ju rådet inte förorsakat någon
skada. Och det kan också finnas andra argument visar praxis.

Det sista fallet från Högsta domstolen har väl kanske varit mest kritiserat. Där
gällde det effekter i samband med fastighetsbeskattning, och Högsta domstolen
konstaterade ganska snällt att man skulle inte ha sålt vid en viss tidpunkt. Jag kan
föreställa mig att de som har tittat på det här undrar om det är så att man har bru-
tit principen att rådgivaren kan motbevisa skadan, men jag tycker inte det. Tiden
medger inte att jag fördjupar mig i det här.

Ansvaret för skatterådgivare, både straffrättsligt och civilrättsligt, är någon-
ting som de far leva med. Det finns ansvarsförsäkringar. Jag anser inte att man
kan acceptera långtgående friskrivningar. Jag kan inte se något skäl varför pro-
fessionella yrkesmän skall ha rätt att övervältra effekterna av sitt vårdslösa bete-
ende på dem som har köpt deras tjänster, speciellt som försäkringsmöjligheterna
är utomordentliga. Någon kanske säger: Jamen, titta på hur det utvecklat sig i
Amerika. Ja, på den punkten kan jag ge rätt - det är klart att går det så långt, blir
det fel. Men någon fara för den enorma ansvarsexplosionen för rådgivare som vi
har kunnat se i framför allt Förenta Staterna, kan jag över huvud taget inte skön-
ja. Den stora mängd rättsfall vi har fått, är snarare ett utflöde av att jurister och
ekonomer får sitt yrkesutövande granskat av sina kunder, precis som köpare på
andra områden traditionellt har granskat kvaliteten på de tjänster man har begärt.
Det naturliga är därför att man löser det här med ansvarsförsäkringar, och där är
snarast problemet att det finns en del rådgivare som är lite för snåla. Vi har några
olyckliga fall i Sverige där man har till exempel sysslat med rådgivning till börs-
noterade bolag och deras ägare och haft advokaternas grundförsäkring på tre mil-
joner kronor. Jag tycker det är omöjligt, eller framstår som orimligt, att jämka ett
skadeståndsansvar om försäkringstagaren inte har skaffat sig en relevant försäk-
ring i förhållande till den riskexponering och storleken på de affärer som veder-
börande sysslar med. Men om man alltså lägger ner lite möda som praktiker på
att se över sitt ansvarsförsäkringsskydd, så anser jag att det inte finns någon bety-
dande riskexponering. Och det drag av personlig karaktär som man ibland möter
när det gäller den här typen av processer - «de angriper mig» - det tror jag inte
man skall ta så allvarligt, därför att det är ändå så att ytterst är det ett förhållande
mellan den skadelidande och skadevållarens försäkringsbolag. Å andra sidan är
det naturligtvis viktigt att inte ansvaret av det skälet växer för mycket. Ibland kan
man skönja i domar om rådgi varans var att domstolarna tar lite légert på vårds-
löshetsbedömning, därför att de ser på den skadelidandes intresse och tycker att
det gör att man kan döma ut ansvar, eftersom ju ändå försäkringsbolaget har att
betala detta. En sådan inställning är naturligtvis utomordentligt allvarlig, efter-
som då kommer ansvaret att vidgas kontinuerligt.

Sammanfattningsvis: Det här området har kommit sent till Skandinavien, jag
tror särskilt till Sverige och Finland, men i takt med att de etiska och de rättsliga
frågorna kring professionella rådgivare, kring hur jurister och ekonomer arbetar,
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blir alltmer intensiva, så har den här frågan kommit för att stanna. Jag bedömer
att den huvudsakligen är hantérbar.

Korreferenten, professor Kari S. Tikka, Finland: Rådgivaransvaret på skatteom-
rådet har tydligen en särskild aktualitet i de nordiska länderna, inklusive Finland.
Konkurrensen har uppenbarligen skärpts inom branschen. Speciellt de fem stora
globala revisionsbyråkedjorna - «the big five» - har ökat resurserna på sina skat-
teavdelningar, och i många enheter utgörs skatteexperternas majoritet av jurister.
Också några större advokatbyråer har experter som är specialiserade på skatte-
ärenden. BokfÖringsbyråer sköter en stor del av den skatterådgivning som små
och medelstora företag behöver. Dessutom finns det «vilda» skatterådgivare,
både jurister och ekonomer, som driver skatterådgivning i enmansbyråer.

Kännetecknande för branschen är att rådgivningsituationerna kan variera
mycket. I vissa fall är rådgivaren i kontakt med klientens företrädare som själva
är skatteexperter. Sådant är vanligen fallet i fråga om skatterådgivning som är
riktad till stora företag. Här kan rådgivaren, många gånger en av de fem stora
revisionsbyråerna, ha ett internt sytem för kvalitetskontroll, kex. så att alla utlå-
tanden och motsvarande papper läses av två experter. I andra fall kan klienten
vara en i skatterätssligt hänseende typisk lekman som är beredd att betala myck-
et lägre ersättning (per arbetstimme) för rådgivning än storföretagen. Det finns
alltså olika behov och olika kompetensnivåer i skatterådgivningen. En gemen-
sam måttstock för att bedömma skatterådgivarens skyldigheter i olika rådgiv-
ningssituationer finns knappast.

Problematiken har fatt förnyad aktualitet i Finland genom att Högsta domsto-
len alldeles nyligen (i juni 1999) gav det första vägledande prejudikatet om skat-
terådgivarens skadeståndsskyldighet (1999:80). Rättsfallet är intressant med
tanke på dagens tema och jag redovisar de centrala dragen av fallet.

Ett medelstort kommaditbolag hade givit en stor revisionsbyrå i uppdrag att
utreda skattekonsekvenserna av att bolaget sålde två byggnader jämte arrende-
rättigheterna till ett fastighetsbolag som skulle grundas. Tidpunkten var 1988 då
beskattningen var mycket lindrig för den som sålde en fastighet som han ägt i
minst 10 år. Stadgandena om fastigheter tillämpades också på byggnader, om
arrenderätten till den mark byggnaden stod på kunde överlåtas utan samtycke av
markägaren. Konsulten på revisionsbyrån konstaterade att byggnaderna på arren-
detomterna kunde säljas nästan skattefritt. Han utgick från att bolaget hade ägt
byggnaderna jämte en transportabel arrenderätt till tomterna över 10 år. Faktum
var emellertid att arrenderätten till den ena tomten ursprungligen icke hade varit
transportabel, och att den hade ändrats till en transportabel arrenderätt för mind-
re än 10 år sedan.

Då byggnaderna och arrenderätterna såldes, beskattades överlåtelsepriset för
den sistnämnda fastigheten. Bolaget krävde revisionsbyrån på ett skadestånd som
uppgick till beloppet av skatten på reavinsterna, 980 000 mark, och räntepåfölj-
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der (98 000 mark). Bolaget hade dröjt med inbetalningen av skatten. Hela arran-
gemanget hade den bakgrunden att kommanditbolagets eget kapital var negativt
och man måste öka kapitalet med tanke på en kommande ombildning av kom-
manditbolaget till ett aktiebolag.

Konsultens råd byggde på information han hade fått av den ansvarige bolags-
mannen i kommanditbolaget. I skadeståndsprocessen var parterna oeniga om
huruvida konsulten hade haft en skyldighet att under rådande omständigheter
kontrollera arrendekontraktens innehåll. Alla instanserna ansåg att konsulten
hade haft en skyldighet att försäkra sig om uppgifternas riktighet och att han hade
inte bort lita på den ansvariga bolagsmannens sakkunskap. Det förelåg alltså ett
kontraktsbrott. A ila instanserna hade dock olika uppfattningar om skadans stor-
lek. Personligen hade jag nästan väntat ett annorlunda utfall. Prejudikatet visar i
alla fall att skadeståndsansvaret sträcker sig långt - överraskande långt - vid
skatterådgivningen.

Man kan fråga sig om man i fallet ställt för höga krav på skattekonsultens
utredningsskydighet. Det kan kanske sägas att man har utgått från att en vanlig
företagare just inte alls har någon skatträttslig grundkännedom som konsulten
kunde bygga på. Man kan fråga sig om en företagare som söker råd är benägen
att betala också för långtgående kontrollarbete beträffande de givna uppgifternas
exakta riktighet.

I Kleinemans referat behandlas i olika sammanhang den viktiga frågan om hur
man skall bedöma konsultens skyldighet att ge information om «kreativa» lös-
ningar och «svårbedömbara skatteupplägg». Referenten konstaterar bl.a.:
«Kunskap om allmänt brukade men svårbedömbara «skatteupplägg» är en kun-
skap likt annan kunskap och frågan om rådgivaren genom oaktsamhet underlåtit
att gt relevant information måste bedömas utifrån normalt tillämpliga tillits-
grundsatser. Så länge inte rådgivaren om den hade förverkligats hade innefattat
ett främjande av orätt synes den etiska dimensionen enligt mitt förmenande inte
kunna tillräknas någon särskild betydelse. ... Skulle man se mindre strängt på
skatterådgivarens lojalitetsplikt därför att samhället måhända inte uppskattar
sofistikerad skatteplanering, skulle man här skapa en «immunitetssfär» för vårds-
lösa skattekonsulter som därmed skulle lockas att - måhända i än större utsträck-
ning än eljest - förmedla undermålig information i skatterättsliga spörsmål.»

I det hela omfattar jag referentens synsätt, men skulle gärna tillägga några syn-
punkter. Frågan gäller om en underlåtenhet att föreslå riskfyllda transaktioner i
sig kan betraktas som vårdslöst. Man kan här tala också om kreativitet och
aggressivitet i skatteplaneringen. I den ena ändan ligger operationer som utgör
skattebrott. Om konsulten ger råd till sådan gärning, kan han dömas för medhjälp
till brottet. I den andra ändan ligger beprövade valmöjligheter eller standardlös-
ningar i skatteplaneringen. Där mellan finns ett grått område. Inom det gråa
området är det fråga om skatteupplägg som syftar till obehöriga skattefördelar.
Åtminstone för en sakkunnig bedömmare är det klart att fördelen inte är avsedd
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av lagstiftaren, dvs. fördelen strider mot lagens syfte och anda. Typiskt är också
att operationen är konstlad och inte är rationell utan den eftersträvade skatteför-
delen. Det kan vara fråga om serietransaktioner, skattepåverkad prissättning osv.
Skattefördelarna kan vara stora, men också riskerna är höga.

I vissa länder, såsom i Finland och Sverige, måste man ta i betraktande före-
komsten av en skatteflyktsklausul eller -lag. Också stadgandena om förtäckt
utdelning, internationell dold vinstöverföring eller skatteoasbolag kan komma in
i bilden. Typiskt för sådana stadganden är att tillämpningsförutsättningarna är
svårtolkade. I Finland är praxis beträffande skatteflyktsklausulen omfattande och
många viktiga prejudikat har tillkommit genom omröstning. Vad är otillåtet
skattekringgående kan i många fall konstateras bara efter röstberäkningen i den
högsta instansen.

Är skattekonsulten skyldig att kartlägga också operationsmöjligheterna inom
detta gråa område genom en riskanalys? Först skall jag konstatera att mitt intryck
är att de skattskyldigas och konsulternas attityder beträffande operering inom
detta fält varierar mycket. Somliga anser att det finns etiska gränser också för
skatteplanering och att skattekonsulterna skall laborera enbart med «anständiga»
alternativ. Andra anser att skattekonsulten skall ställa all sin kunskap och kreati-
vitet till klientens förfogande och att det bara är klientens villighet att ta risker
som sätter gränser för hur långt man kan gå.

I vanliga rådgivningssituationer skulle jag vara mycket tveksam i fråga om
skattekonsultens skyldighet att kartlägga också riskfyllda, invecklade operati-
onsmöjligheter. En annan sak är att klienten kan begära en sådan utredning.
Många gånger är det fråga om bedömning av klientens lekmannamässiga egna
skatteminimeringsidéer eller helt enkelt om det att klienten vill bli informerad
också om aggressiva skatteplaneringsknep. Det är klart att rådgivaren - om han
tar sig uppdraget - måste göra en sådan utredning med en sedvanlig omsorg. Det
är en annan sak att det kan vara mycket svårt att mäta sannolikheter i sådana risk-
situationer.

Det finns också skattekonsulter som vill vara kreativa och marknadsför skat-
teplaneringsprodukter som åtminstone en del andra experter anser vara riskfyll-
da. Om konsulten ändå säljer sina produkter som riskfria, hur borde man då
bedömma skadeståndsansvaret? Om en skattskyldig köper produkten av en skat-
tekonsult som har rykte om sig att vara kreativ och förverkligar invecklade trans-
aktioner enbart i skatteminimeringskyfte, borde han då förstå att konsultens egen
uppfattning om «riskfriheten» inte i realiteten räcker till för att avlägsna risken
och att han genom att begagna sig av rådet eller produkten själv accepterar en
risk? Kan den arroganta skattskyldige helt övervältra ansvaret på den agressiva
skattekonsulten?

Å andra sidan kan man säga att om den eftersträvade skattefördelen uteblir
finns det ett fel i skatteminimeringsprodukten för vilket konsulten borde svara.
Så borde fallet vara åtminstone i sådana situationer där konsultens uppfattning
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om «riskfrihet» inte kan uppfattas som löst marknadsföringsprat utan påminner
om en garantiutfästelse om den kommande skattebehandlingen.

I skadeståndsprocesser kan det vara svårt att fastställa om en faktisk skada sist
och slutligen har uppkommit och vilken dess storlek är. Det behövs antaganden
om ett alternativt handlingsförlopp och om med detta förknippade presumtiva
skattepåföljder. Denna problematik kommer i det nya finska prejudikatet fram på
ett mycket tydligt sätt. Tingsrätten utdömde ett skadestånd som var något lägre
(980 000/785 000 mark) än realvinstskattens belopp, med motivering att överlå-
telsen enligt rättens uppfattning hade i alla fall förorsakat vissa skattepåföljder.
Räntepåföljder förorsakade av den försenade skattebetalningen ansågs inte heller
höra till skadan då dröjsmålet med skattebetalningen inte var förorsakat av
skatterådgivaren. Revisionsbyrån anförde att med tanke på bolagets finansie-
ringssituation hade bolaget i alla fall varit tvunget att sälja fastigheten. Hovrätten
konstaterade att bolaget inte hade påstått att överlåtelsen av fastigheten hade varit
förmånligare under senare år och inte heller påstått att skada hade uppkommit i
form av en utebliven vinst under senare år. Hovrätten förkastade kommaditbola-
gets skadeståndskrav.

Högsta domstolen tog en annan ståndpunkt till det alternativa händelseförlop-
pet och ansåg att syftet med arrangemanget hade kunnat uppnås också utan att
bolaget sålde den ifrågavarande fastigheten. Tydligen ansåg man att överlåtelsen
av den ena fastigheten hade varit tillräcklig med tanke på konsolideringsbehovet.
Intrressant är att domstolen tog i betraktande de uppkommna skattefördelarna i
ägarsfären. Överlåtelsen hade lett till en ökning av avskrivningsunderlaget i det
mottagande fastighetsbolaget och man hade genom hyresbetalningar till fastig-
hetsbolaget kunnat minska det affarsidkande bolagets resultat. Skattefördelens
storlek kunde dock inte exakt beräknas. Högsta domstolen uppskattade skadans
storlek till 450 000 mark.

Tankesättet som kommer fram i beslutet är enligt min uppfattning motiverat.
Det är «nettoeffekten» av skattekonsekvenserna som skall läggas till grund för
bedömningen. Det är inte ett relevant motargument att skattefördelarnas värde
ofta är mycket svåra att bestämma. Då måste man helt enkelt göra uppskattning-
ar. Det är klart att den skattskyldige inte kan göra någon vinst genom rådgivarens
oaktsamhet; skadan är inte den oönskade skattekonsekvensen i sig, utan den eko-
nomiska förlusten som enligt helhetsbedömning har uppkommit.

Med en viss tillspetsning kan man til slut ställa frågan om den skattskyldige
kan leva i en riskfri skattemiljö genom att använda en konsult som uppfyller sitt
skatterådgivaransvar. Mitt svar är nekande. Genom användning av skattekonsul-
ter kan riskerna minimeras men inte helt uteslutas. Det kan finnas sådana «tax
traps» - skattefällor - som utgör en överraskning också för kompetenta och för-
siktiga skatteexperter. Det är inte bara skatterådgivare som är kreativa utan då
och då är också skatteadministrationen eller domstolarna uppfinningsrika i sina
tolkningar eller nytolkningar. Detta gäller inte bara transaktioner som tangerar
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kringgåendeproblematiken. I sådana fall kan det vara orimligt att se den oönska-
de skattekonsekvensen som ett resultat av konsultens vårdslöshet.

Det krävs en balans mellan skattekonsultens ansvar och det klienterna är
beredda att betala för. Altför långtgående ansvar kan leda till ökad användning av
ansvarsfriskrivning. Det är knappast en önskvärd utveckling om ett vanligt vill-
kor i uppdragskontrakten är begränsningen av skadeståndsansvaret till arvodets
belopp. Sådana villkor uppkommer redan nu speciellt i samband med «high
risk»-uppdrag, såsom i «tax due diligence»-utredningar, alltså i kartläggningar av
skatterisker i företag som är tilltänkta köpobjekt. Förbehåll i slutsatserna i
skattekonsultens promemoria kan verka som en vettig riskinformation för upp-
dragsgivaren, men det kan vara pinsamt om skattekonsulterna knappast vågar
säga någonting utan förbehåll.

Frågan är också om prissättningen av konsulttjänster. På revisionsområdet
torde kostnaderna för ansvarsförsäkringar och skadestånd i internationella byrå-
er utgöra 0-15 % av omsättningen. Jag har också hört påståenden om att små
skattekonsultbyråer har haft svårigheter att överhuvudtaget få en ansvarsförsäk-
ring då försäkringsbolagen anser skatterådgivningen vara en speciellt riskexpo-
nerad branch.

I skadeståndsprocesser är skattekonsultens ställning många gånger mindre
avundsvärd. Bedömningen kan byggas på klokhetens högsta form, efterklokhe-
ten, och görs av allmänna domstolar son kanske inte har en realistisk bild av skat-
terådgivningens vardag.

Vi glider kanske in på ett annat område om man fäster uppmärksamhet vid tvi-
velaktiga fenomen i samband med marknadsföringen av vissa finansiella tjänster
och produkter, såsom personförsäkringar och utländska placeringar. I marknads-
föringen kan man ge ensidig information om skattebehandlingen eller man kan
betona banksekretessen och avsaknaden av skatter i placeringslandet beträffande
sådana placeringsalternativ som är ekonomiskt sett förmånliga närmast under
förutsättningen att uppgiftsskyldigheten i hemlandet inte uppfylls med skatte-
brott som resultat. Här är det dock kanske inte fråga om ansvaret i skatterådgiv-
ning utan för vilseledande marknandsföring.

En hög skattekultur i samhället kräver att lagstiftaren, skatterådgivaren, admi-
nistrationen och domstolarna upprätthåller en hög standard på sina egna områ-
den. Skattekonsulterna är inte skatteadministrationens medhjälpare - deras loja-
litet riktas mot klienter. Jag skulle ändå våga säga att skattekonsulterna borde ha
också en viss lojalitet mot lagstiftaren. Enligt min uppfattning finns det skatte-
förmåner som kan karakteriseras som obehöriga, och maximeringen av före-
komsten av sådana skatteförmåner hör inte till skattekonsultens uppgiftsplikt.

Debattledaren, regeringsrådet Stig von Bahr, Sverige: Vi kan försöka strukture-
ra debatten i fyra olika avsnitt. Det första avsnittet är den etiska dimensionen, där
man särskilt kan ta upp frågan om man ställer mindre krav på en rådgivare bara
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därför att rådgivningen ligger i den av Kari S. Tikka omtalade gråzonen, alltså så
kallad kreativ eller aggressiv skatteplanering. Är rådgivarens ansvar där mindre?
Får klienten så att säga skylla sig själv om han får felaktiga råd just inom detta
område? Det var den första punkten. Den andra punkten är om några eller någon
har synpunkter på den något egendomliga svenska lagstiftningsprodukt som gäl-
ler kriminalisering av rådgivning som av grov oaktsamhet främjar ekonomisk
brottslighet. Den tredje punkten, det mest centrala, är tillämpningen av allmänna
skadeståndsrättsliga principer på skatterådgivning. Man kommer där in på all-
män culpabedömning och också på den mycket svåra frågan om beräkningen av
skadans storlek. Är det givet att det felaktiga skattebelopp som klienten drabbas
av är skadans storlek, eller hur skall man se på detta? Om vi sedan hinner så har
vi en sista och fjärde fråga. Det är den kontraktsrättsliga aspekten på skatteråd-
givning, alltså förekomsten av olika typer garantier eller friskrivningsklausuler.
Här finns också en koppling till försäkringsområdet.

Advokat Jesper Lett, Danmark: Efter min opfattelse er spørgsmålet om den etis-
ke del af skatterådgivningen vel nok så meget et spørgsmål om, hvorvidt skatte-
rådgiveren kan undlade at give de råd, som han ikke selv synes er etiske, men
som måske er lovlige. Det skal efter min opfattelse ses i sammenhæng med dom-
stolenes praksis for, hvornår de idømmer ansvar for fejlagtig eller navnlig mang-
lende skatterådgivning. Man har haft en udvikling i Danmark, hvor man først
havde en række domstolsafgørelser, som pålagde rådgiverne at rådgive til det
yderste. Hvis de undlod selv det mest kreative råd, så havde de givet en dårlig
skatterådgivning, og dermed var de ansvarspligtige og pligtige til at betale ska-
deserstatning. Det mener jeg er et centralt led i bedømmelsen af, hvorvidt det
etiske kommer ind i skatterådgivningen. For hvis domstolene indtager det stand-
punkt, at rådgivere skal rådgive om alt, for ellers er de erstatningsansvarlige, så
er det vanskeligt samtidig at have en etisk dimension i skatterådgivning.

Rådgiverne var ikke helt tilfredse med domstolenes opfattelse, og derfor frem-
førte de nye sager for domstolene. Det næste led i udviklingen var, at rådgiverne
sagde, jamen den rådgivning, jeg ikke gav, det ville ikke have været en lovlig
rådgivning, den ville skattemyndighederne ikke have accepteret. Det var for
kreativt. Det synspunkt ville den danske Højesteret ikke tage stilling til på trods
af, at det var det primære synspunkt. De sagde, jamen den rådgivning, I ikke gav,
den var ikke så almindelig, og så er I ikke ansvarlige. Det vil sige, at man gled
over i en praksis, hvor man kun blev ansvarlig, hvis man undlod at rådgive om
almindeligt kendte skatteretlige konstruktioner. Det var dog et skridt på vejen.

Det sidste skud på stammen i højesteretspraksis er, at den, der beder om råd-
givningen, i et betydeligt omfang må bære risikoen for, om rådgivningen fører til
det resultat, som han ønsker, idet man ikke accepterer, at den, der modtog råd-
givningen - altså klienten - slet ikke ved, hvad det drejer sig om. Når klienten
modtager et råd om, at man skal foretage visse skattemæssige transaktioner for
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at minimere sin skat, så ved han i virkeligheden godt, hvad det her går ud på. Han
kender måske ikke de juridiske spidsfindigheder, men i det store og hele ved han
godt, hvad rådgivningen går ud på. Hvis det er en rådgivning, der ikke er helt
banal, så mener jeg, at Højesterets seneste dom kan udlægges således, at så har
han selv et ansvar for, om denne rådgivning fører til det ønskede resultat. I denne
dom blev et revisionsfirma - efter min opfattelse måske lidt overraskende, men
på den anden side glædeligt - frifundet for en rådgivning, der ikke var særlig
vanskelig. Men alligevel lykkedes det at overbevise Højesteret om, at dette var
et specielt og indviklet område, og derfor måtte han bære ansvaret selv for, at han
havde modtaget et råd, som ikke førte til det ønskede resultat eller rettere sagt,
førte til en forøget beskatning. Jeg mener derfor, at man må se det i sammenhæng
med domstolspraksis, og jeg mener, at domstolene bør indtage den holdning, at
man ikke skal rådgive til det yderste, sådan at man levner mulighed for en etisk
dimension i sin rådgivning. Så man undlader at give råd, som man synes ligger
på kanten, selv om de måtte være lovlige.

Lektor Lars Bo Langsted, Danmark: Professor Jan Kleinemans referat påpeger
mange af de centrale punkter, der er omkring skatterådgivning. De punkter, der
er nævnt i referatet, er fællesskandinaviske. Det er vel rigtigt, at problematikken
har været særligt tilspidset i Sverige de senere 5-6 år og har været bedre kendt i
Danmark længere tid tilbage.

Jesper Lett beskrev meget rigtigt for et øjeblik siden, hvorledes dansk doms-
praksis muligvis har ændret sig, men jeg tror, det er meget vigtigt i den sammen-
hæng at se på, at der var tale om to forskellige situationer. Den ene var den højes-
teretsdom fra 1985, hvor Højesteret sagde, at en advokat har pligt til at stille sin
klient bedst muligt også i skattemæssig henseende. Der var tale om en forret-
ningsmæssig transaktion der kunne gennemføres på forskellige måder med hver
sit skattemæssige resultat.

I højesteretsdommen om revisionsfirmaet, var der tale om ren skatteplanlæg-
ning uden forretningsmæssig indhold, og det er kun i de situationer, Højesterets
flertal har udtalt - det var en 3-2 afgørelse - at man generelt bør udvise tilbage-
holdenhed med at pålægge rådgivere ansvar i en sådan situation af ren skatte-
tænkning. Jeg tror nok, det hører under punkt 1 her, spørgsmålet om etik.

Men der er et andet punkt, jeg også gerne vil rejse, og det er anknytningen til
god advokatskik, henholdsvis god revisorskik. Jeg tror, at man må sondre, når
man bruger begreberne, dels mellem advokatskikken og revisorskikken, dels
imellem om der er tale om den skik, der har fundet udtryk i generelle retnings-
linier, i de etiske regler fra de pågældende erhvervs foreninger, eller der er tale
om konkrete udtalelser fra de pågældende foreningers responsumudvalg. I det
omfang der bliver spurgt konkret til foreningernes responsumudvalg om en kon-
kret sag - er det eller er det ikke i strid med god revisorskik, eller god advokat-
skik? - er det min vurdering, at i hvert fald dansk retspraksis lægger overordent-
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lig stor vægt på de udtalelser, der kommer fra responsumudvalgene. Sådan at der
er en meget høj grad af sammenhæng mellem udtalelser om god advokatskik,
god revisorskik og culpabedømmelsen. Der er måske en større frihed for dom-
stolene i relation til sammenhængen mellem god advokatskik og culpa, end der
er frihed, når vi taler god revisorskik og culpa. Det kan vel ikke afvises, at det
skyldes, at dommerne føler sig mere på hjemmebane, når talen er om vurdering
af juridisk assistance og juridisk rådgivning, end hvor der er tale om et for dem
mere fagligt fjerntliggende område.

Universitetsrektor Gustaf Lindencrona, Sverige: När man hör dessa foredrag så
kan man ju inte skatta sig lycklig nog över att inte ha valt rådgivarens farliga väg,
utan har hållit sig på det lugnare vetenskapliga området inom skatterätten. Men
faktum är att jag tyckte ändå att Jan Kleineman anvisade en slags lösning på pro-
blemet, nämligen riskanalysen. Genom att peka på de risker som finns så kom-
mer ju rådgivaren ifrån problemen. Här borde det väl också vara möjligt att föra
in den etiska dimensionen. Rådgivaren kan ju påpeka inte bara de juridiska ris-
kerna utan också riskerna av att ett visst resultat inte kommer att uppskattas av
till exempel kvällspressen.

Sedan undrar jag - även om det kanske inte exakt hör till den här underavdel-
ningen: Det finns ju i de nordiska länderna trots allt möjlighet att fa förhands-
besked i skattefrågor. Och det här är ju typiskt transaktioner som ligger framåt i
tiden. Frågan är om rådgivare kan klara sig genom att i varje situation avsluta sitt
råd med: «Detta är tveksamt, förhandsbesked bör begäras.»

Professor Jan Kleineman, Sverige: Jag har några korta kommentarer till det som
har sagts här. För det första, när det gäller den straffrättsliga dimensionen så skall
vi konstatera att vi har ett klart straffbart område: Medverkan till ett brott. Och
sen har vi den etiska dimensionen, nämligen att en advokat och en revisor får inte
främja orätt över huvud taget. Men sedan är det ju på det sättet att många av de
stora advokatbyråerna, och framför allt «The Big Five», sysslar med komplice-
rad och invecklad skatteplanering. Det är den bransch de är i. Jag kan alltså inte
av principiella skäl se att bara för att man sysslar med någonting som vissa ogil-
lar så skulle man ha en lägre culpanivå. Det är den bransch de är i, det är där de
tjänar sitt levebröd och det betyder att om arrogansen hos den skattepliktige lig-
ger i att han inte har satt sig in i det här systemet ordentligt, då är det en upplys-
ningsplikt för rådgivaren. Och precis som Gustaf Lindencrona påpekar, så åvilar
det skatterådgivaren att göra den här riskbedömningen. Han måste tala om för
klienten att rättsläget är osäkert. I själva verket menar jag att en skatterådgivare
som har ett «risk management»-perspektiv på sin verksamhet har egentligen väl-
digt liten risk att åka dit för ansvar.

Å andra sidan - och där antyder också Gustaf Lindencrona något intressant -
får man inte vända på det. Man får inte göra talet om att allting är osäkert till
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någon slags vidlyftig friskrivningsklausul. Vet man att någon finns, eller - vilket
är mera anmärkningsvärt - bör man känna till att Regeringsrätten har godkänt en
viss sak, ja då kan man naturligtvis inte säga: «Ja, det är osäkert på skatterätten,
allt är osäkert och det är lika bra att begära förhandsbesked. Jaså, du vill inte
begära förhandsbesked?» - «Men vi sysslar ju med skatteplanering, och här finns
det ju prejudikat. Det kunde du väl ha upplyst? Jag har varit hos en kollega till
dig och han säger att du borde ha talat om det här för mig.» Alltså, var sak på sin
plats. Det är självklart så att när det är osäkert, så skall man upplysa om detta,
och det är en ganska lätt uppgift, även om det kommersiellt kan ta emot att tala
om att jag vet inte vad som gäller, men jag säljer mina tjänster ändå. För det är
någonting som medborgaren inte uppskattar att få höra. De vill gärna ha säkra
råd.

Nåväl, slutsatsen för min del är alltså att det finns utomordentligt stort utrym-
me att bedriva den här typen av verksamhet utan att exponera sig för varken
oetiskt beteende - stridande mot god advokatsed, god revisorssed - göra sig skyl-
dig till brottslig gärning, eller bli ålagd skadeståndsansvar om man har ett
genomtänkt program för hur man bedriver sin rådgivningsverksamhet. Och jag
har många gånger, när jag har pratat med praktiker om detta, sagt att det är ett
absolut krav: Man måste ställa upp ett «risk management»-program för hur man
bedriver sin verksamhet, och det har, enligt vad jag inhämtat, blivit mycket myck-
et vanligt idag att man gör det. Man har «risk management»-program både på de
stora advokatbyråerna och framför allt på de stora revisionsbyråerna, och i de
ingår naturligtvis checklist för vad man skall säga och hur man skall säga. Här
skall man inte heller förglömma att det finns också en anledning att säkra bevis-
ning. Jag brukar kalla det för «god ordnings skull-brev», ty klienterna har en ten-
dens att glömma vad som har sagts och inte sagts, och där kan man som jag
antydde komma i en ofördelaktig bevissituation. Därför finns det anledning att i
olika sammanhang säkra bevisning om vad som har yppats i de här frågorna
genom att «komplettera» sin rådgivning med ett efterföljande brev, som sedan
läggs i en akt och som kan plockas fram när det har gått åt pepparn för klienten
och han har glömt bort att han tog en risk på eget bevåg.

Statsadvokat Birgitte Vestberg, Danmark: Jeg ønsker at fortælle lidt om over-
vejelser i Danmark om strafansvar mod rådgivere. Forholdet i Danmark er det, at
vi ikke har nogen speciel lov om rådgiveransvar. Hvis rådgivere skal straffes eller
pålægges erstatning, så sker det i de almindelige reglers forum. Det, jeg godt vil
oplyse om er, hvilke farer der lurer. De har haft udspring i en bølge i Danmark af
misbrug af skattelovgivningen i forbindelse med det, vi i daglig tale kalder for
selskabstømning. Grundlaget for misbruget var forventninger i skattelovgivning-
en om, at skattetilsvar kunne overdrages med den følge, at køberne kunne udnyt-
te en skyldig skat. Ved investeringer kunne de skaffe sig fradrag, hvorved skat-
ten blev elimineret. Det var naturligvis en attraktion for sælgere af selskaber med
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en skattegæld. De kunne ikke blot slippe for skatten, men som udviklingen viste,
fik de endda en meget betydelig betaling for den skyldige skat, i de mest grelle
tilfælde blev 90 % af den skyldige skat betalt til sælgeren af skatten. Det synes
for nogle af os nærmest at være i strid med naturlovene, men den danske skatte-
lovgivning har lejlighedsvis vist spor af selv at være i strid med naturlovene.

Disse herlige regler fristede så til industrielle opkøb af skyldig skat. Det viste
sig så efter flere år - det gik op for skattevæsenet efter flere år - at disse penge
var blevet puttet i købernes egne lommer, og ikke anvendt til investeringer, der
eventuelt havde været mulige.

Baggrunden for, at disse ting lod sig gøre, var, at selskaberne blev tømt i reali-
teten derved, at de blev købt for egne midler, hvilket er i strid med den danske
aktieselskabslovgivning, og jeg antager også med de øvrige nordiske selskabs-
regler.

Dette blot for at fortælle, hvordan problemerne for rådgiveren opstod. Der vir-
kede naturligvis advokater og revisorer både for sælgeren af selskabet og for
køberen af selskabet. Vi har ikke haft de store problemer med køberne af selska-
berne og deres rådgivere. Disse rådgivere er blevet tiltalt på linie med køberne
for medvirken til berigelseskriminalitet, typisk skattesvig over for skattevæsenet.
Men hvad så med sælgerne, som jo egentlig skulle betale disse skatter? Der har
været kørt en række erstatningssager i Danmark, hvor hovedlinien i udfaldet har
været, at sælgerne af skatten er kommet til at betale skatten i den sidste ende. Det
har så givet afledede sager mod rådgiverne, stadig typisk advokater og revisorer,
men som det også blev påpeget i forbindelse med de indledende indlæg, så har
dette ikke i sig selv ført til ansvar for rådgiverne ud fra den betragtning, at sæl-
gerne jo skulle have betalt skatten alligevel. Vi har dog en enkelt sag, som viser
et spor af, at man har øje for, at rådgiverne har et selvstændigt ansvar. Der ven-
derjeg tilbage til, at skatten blev solgt for et vist beløb. Det beløb fra salgssum-
men og op til skatten er i enkelte tilfælde blevet pålagt rådgiveren, således at sæl-
geren i stedet for at betale hele skatten kun er blevet dømt til at betale berigelsen
i forbindelse med overdragelsen. Der har også i en enkelt sag været overvejelser
om, hvorvidt en advokat skulle deltage i betalingen af de omkostninger, som
erstatningssagen mod sælgeren udløste. Man foretog da en afvejning af den
udviste skyld, og resultatet blev så, at advokaten ikke blev pålagt at deltage i
sagsomkostningerne.

Uden at være ekspert i civilret vil jeg nok mene, at rådgivere vil kunne risi-
kere at blive pålagt omkostningerne i forbindelse med sagsanlæg i disse sager,
som jo - må jeg sige - har været præget af megen kreativitet.

Det sidste, vi har været ramt af, og det falder i modsætning til det andet inden
for mit fag, det har været en meget voldsom politisk aktivitet for at få draget sæl-
gerne og deres rådgivere strafferetligt til ansvar. Der er ingen tvivl om, at aktie-
selskabslovgivningen er blevet overtrådt og antagelig også på strafbar vis i for-
bindelse med køb af selskaber for egne midler, men disse strafansvar har været
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forældede på det tidspunkt, hvor tingene kom frem i dagens lys. Men berigelses-
kriminaliteten, skyldnersvigen over for skattevæsenet, er ikke strafferetlig foræl-
det. Denne stærke politiske aktivitet blev fulgt op af, at skattevæsenet til påtale-
myndigheden anmeldte omkring 100-150 selskaber, hvor man mente, at sælger-
ne og deres rådgivere burde straffes. Det har givet anledning til en del arbejde og
en del gennemgang af forhold, men har indtil dato kun ført til tiltale i ganske få
situationer. Hvorledes disse tiltaler falder ud, vil kun tiden vise. Hvis vi havde
mødtes om et halvt år, ville jeg nok kunne fortælle, om rådgiverne blev pålagt
strafansvar for medvirken til skattesvig over for skattevæsenet, men det må I så
have til gode til næste møde.

Advokat Oluf Engeli, Danmark: Når dagens emne hedder etisk og retligt ansvar
for skatterådgivning, synes jeg, der kan være grund til en mere almindelig advar-
sel mod sammenblanding af etik og jura. Det er klart, at etik er vigtig og bærende
for alle, og hvad de foretager sig, men at blande det sammen udadtil med et juri-
disk ansvar, tror jeg let fører på afveje. Navnlig kan man måske spørge sig selv,
hvorfor skal den etiske dimension have en særlig plads, når vi snakker skatte-
rådgivning. Vi bevæger os på et retsområde, et forvaltningsretligt område, som er
særligt derved, at regelsættet ikke bare er kompliceret, men det er ufikseret. Hvis
man giver sig af med skattesager - ikke bare skatterådgivning, men skatteproce-
dure - vil man ustandselig gøre den erfaring, at reglerne ændres undervejs. Det
er som at spille tennis med skattevæsenet, hvor skattevæsenet kan tillempe
reglerne midt i kampen, måske ikke lave dem fuldstændig om, men dog tillempe
dem undervejs. Hvorfor skulle dette område i særlig grad kalde på en sammen-
blanding af etik og ansvar? Det hænger sammen med, at lovgivere, domstole og
offentligheden betragter skatterådgivning med stor skepsis. Det har et strøg af
noget umoralsk, at man vil tage noget fra samfundet, som samfundet skulle have.
Man vil ikke på sine skuldre bære det, man burde bære. I og med at der kan være
noget rigtigt i det, så tror jeg, der kan være grund til at advare mod følgerne.
Birgitte Vestberg har netop nævnt, hvordan det politiske land i Danmark er i vild
forargelse og søger efter nye veje for at ramme et særligt kompleks, som har
pådraget sig stor interesse i medierne, men der er også andre eksempler.

Jeg synes - for at knytte an til to af de spørgsmål, der er rejst - det fører for
vidt med den etiske betragtning. Når man alvorligt kan overveje, om der skal
gælde andre ansvarsregler for dem, der rådgiver på et tvivlsomt område - altså
en gråzone, et «umoralsk» område - end dem, der rådgiver på et fint og ordent-
ligt område, så er man kommet ud, hvor fornuften hører op. Man kan vel også
sige, uden at jeg kender nok til at kunne sige noget alvorligt om det, når man
læser om den særlige svenske lovgivning, straffelovgivning om rådgiveransvar,
som ikke bare knytter an til medvirken, men om en særskilt kriminalisering af
rådgivning i visse tilfælde, da synes jeg også, etikken har taget overhånd, både
over juraen og fornuften.
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Professor Madeleine Leijonhufvud, Sverige: Den svenska rådgivarlagen får såvitt
jag forstår ingen betydelse när det gäller skatterådgivare. Den är utformad så att
ansvaret är subsidiärt till medverkansansvar till skattebrott, och eftersom vi har
ett straffansvar för oaktsamma skattebrott så är det det som kommer i fråga. Det
tror jag inte politikerna var riktigt klara över när de föreslog och genomförde den
här lagen.

Däremot, när det gäller den situation som Birgitta Vestberg talade om, försälj-
ning av företag där företagets egna medel används för likviden - och det var just
sådana fall det handlade om i det svenska rådgivarfallet - där blev det så i rätts-
fallet att man dömde för medverkan till borgenärsbrott. Det fallet var till och med
uppsåtligt. Jag tror det finns ett visst utrymme för ansvar enligt rådgivarlagen i
just en del av de situationerna, nämligen där det inte går att visa att det förelåg
obestånd, eller ens påtaglig fara för obestånd, före försäljningen, därför att den
svenska oaktsamhetsbestämmelsen vid borgenärsbrott omfattar inte den situatio-
nen att obestånd eller påtaglig fara för obestånd orsakas, utan det måste redan
föreligga. Det tror jag är en lucka - oavsiktlig sådan - i vår lagstiftning, men där
kan alltså rådgivarlagen komma till användning.

Lektor Lars Bo Langsted, Danmark: Den svenske lov har, så vidt jeg har forstå-
et det, kun været anvendt i et tilfælde, det 1995-tilfælde, der nævnes i referatet.4

Der er vel ingen tvivl om, at teoretisk set fylder loven nogle huller, nemlig der
hvor man ikke kan bruge medvirkensbestemmelserne. Jeg tror personligt ikke, at
det er vejen frem med den slags lovgivning, fordi realiteten er jo, at vi har rige-
lige strafmuligheder i den lovgivning, vi i øvrigt har - både straffelovgivning og
særlovgivning - strafbelagte bestemmelser, hvor uagtsomhed er tilstrækkelig, og
hvor man i hvert fald i Danmark, og jeg ved, det gælder også resten af
Skandinavien, stort set aldrig ser straffesager mod rådgivere, mod advokater,
mod revisorer, mod ingeniører, for medvirken til deres klienters lovovertræ-
delser. Så længe vi har rig teoretisk mulighed for at straffe, men ikke gør brug af
det, er der næppe grund til at indføre yderligere lovgivning, der giver mere teo-
retisk strafmulighed.

Professor Jan Ramberg, Sverige: Jag tror att när man talar om möjligheten att fri-
skriva sig från ansvar som en rådgivare, skall man vara lite försiktig. Jag brukar
rekommendera att man tillämpar metoden att precisera uppdraget. Det är ingen
friskrivning, utan man preciserar att mitt uppdrag är att ge dig ett råd i ett visst
hänseende, och så lämnar man de upplysningar som man kan anses skyldig att
ge. Låt oss ta ett experiment, så får Jan Kleineman kanske försöka besvara hur
han ser på saken. Antag att man har ett såkallat skatteupplägg. Antag vidare att
det inte är helt standardiserat utan det är en aning kreativt. Och antag att man

4 NJA 1995 s. 505.
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säger att detta skatteupplägg har hittills lämnats utan invändning av skattemyn-
digheten. Punkt! Därefter fortsätter man: «Detta innebär emellertid inte att det
inte kan komma att ifrågasättas.» Läst och godkänt! Underskrivet utav upp-
dragsgivaren. Hur skall man se på en sådan klausul?

Professor Jan Kleineman, Sverige: Allt är en fråga vad man egentligen har sagt.
Om man verkligen har sagt det professor Jan Ramberg just sa, men det kanske
inte var det man sa, och det är en bevisfråga för domstolen, nämligen: Gav man
ett intryck av att det här behöver du inte oroa dig för? Då tjänar ju inte tilläggs-
uttalandet syftet. Faktum är att det förekommer att skatterådgivare talar på det
sättet, dvs. har dubbla budskap. Å ena sidan försöker de formulera sig så att det
inte är några risker. Å andra sidan tillägger de att det är några risker. Och det vet
vi ju från den allmänna kontraktsrätten, att den som försöker å ena sidan friskri-
va sig från något och å andra sidan gör en preciserad utfästelse, så kan han myck-
et väl åka på ansvar trots förevaron av en friskrivningsklausul. Svaret är alltså:
Tala om att det finns risker. Kör inte med några advokattricks!

Den andra frågan är - och det här är mycket intressant: För några år sedan
noterade jag att svenska advokater berättade att advokatsamfundet har tagit fram
ansvarsfriskrivningsklausuler. Och jag frågar, så fort jag har kurser eller diskus-
sioner med advokater om de här frågorna: Har ni sett dem, använder ni dem? Då
är det alldeles tyst. Varför det? Det är ingen bra marknadsföring att börja en dis-
kussion med en klient genom att säga: «Tack för att du vill anlita oss, men vi tar
inte på oss ansvar mer än vad som motsvarar det eventuella arvode som vi har
mottagit.» Det är i själva verket en konkurrensfråga där advokater som beter sig
så, enligt min uppfattning, har redan från början visat sig inte vara de man skall
använda sig av. Och jag kan inte heller se något behov, därför att den typen av
friskrivningsklausuler handlar ju i realiteten om att säga att: «Jag vill inte pulvri-
sera min vårdslöst förorsakade eller min yrkeskårs vårdslöst förorsakade skada
genom att ha en försäkring, och sedan lägga på den som en kostnad i rörelsen.
Jag vill att du skall bära ansvaret för min vårdslöshet.» Alltså, när det finns goda
- och de är fortfarande mycket goda, och i Sverige åtminstone relativt billiga -
ansvarsförsäkringar, så finns det inga sakliga skäl att förstöra sin praktik genom
att på detta sätt övervältra sin egen vårdslöshet på den klient som har varit vän-
lig nog att anlita mig. Det finns inte det behovet. Och därmed skall man inte hel-
ler, tycker jag, introducera friskrivningsklausuler. Det har också visat sig att
advokaterna haft svårt att sända över de här friskrivningsklausulerna, trots att de
har funnits i byrålådan. Det visar sig alltså att man inser att ansvarsförsäkrings-
frågan är det centrala, och där finns det utomordentliga möjligheter att skydda
både sig själv och sina klienter, och det gör skatterådgivare i väldigt stor utsträck-
ning.
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Advokat OlufEngell, Danmark: Jeg vil tage tiden igen med en ganske alminde-
lig betragtning. For når det nu siges, at der ikke er brug for ansvarsfraskrivning-
er, at der heri ville ligge, at man afviste at pulverisere sit ansvar og dele det ud
på hele klientkredsen, er der jo noget rigtigt og også besnærende i det. Men der
ligger jo dybest set deri også en erkendelse af, at vi på dette område har forladt
en almindelig culpastandard. Det er altså ligegyldigt, hvor fornuftig og omhyg-
gelig man er. Hvis man hører til de fem store revisionskontorer eller advokat-
kontorer, så kan man i det praktiske liv ikke undgå ansvar. Det synes jeg påkal-
der sig stor principiel interesse, hvis man altså her i diskussionen tager for givet,
at man på dette område kan forlade det almindelige culpaansvar og i virkelighe-
den nærme sig et uundgåeligt næsten objektivt ansvar.

Professor Jan Kleineman, Sverige: Om jag forstod frågan rätt, så kan man alltså
tänka sig några situationer med strikt objektivt ansvar. Vi har i Sverige, som jag
nämnde tidigare, haft ett fall uppe där man hade uttalanden som möjligen kunde
tolkas i en skatterådgivningssituation som om revisorn hade utfäst sig att en viss
skatteeffekt skulle inträda. Ja, har man garanterat skatteeffekter, då är det ju
naturligtvis på det sättet att då bär man ett strikt ansvar. Det tror jag ingen som
tänker efter skulle våga göra. Det finns också ett ytterligare skäl till det. I Sverige
täcker, mig veterligen, inga ansvarsförsäkringar för revisorer och advokater
garantiåtaganden. För det fall en domstol konstaterar, vilket vi hade i Sverige, att
man har förorsakat en skada på 10 miljoner och garanterat den här skatteeffek-
ten, då far revisorn bära det ur egen portmonnä. Då är han alltså personligen
betalningsansvarig. Då säger försäkringsgivaren: «Tack det här omfattar inte vårt
ansvar.» Teoretiskt sett kan man nog tänka sig garantiåtaganden av den arten, och
jag har också sett en del prospekt i samband med finansiella upplägg, där alltså
skatteupplägget har bara varit en del av en mera «sofistikerad» finansierings-
tjänst, där man har uttryckt sig utomordentligt slarvigt i det här hänseendet. Efter
de kriser som vi hade i början av 1990-talet, tror jag de värsta avarterna har för-
svunnit från den svenska marknaden. Då var det för övrigt inte varken revisorer
eller advokater, utan det var allmänna ekonomiska konsulter som bedrev affärer
med finansiella upplägg och skatteupplägg i kombination, som uttalade sig på det
sättet. Men som sagt, det är en verksamhet som är så farlig att ingen har anled-
ning att bedriva den, för då får man stå hela kalaset själv.

Advokat OlufEngell, Danmark: En kort replik: Jeg fik ikke udtrykt mig klart
nok, for mine bemærkninger drejede sig ikke om garantiansvaret. Jeg kan så give
det spørgsmålsform: Er det ikke i realiteten sådan, at selv om skatterådgiveres
ansvar omtales, som om det var et culpaansvar, så er realiteten den, at det er
skærpet i forhold til et almindeligt culpaansvar? Man kan ikke optræde som en
almindelig fornuftig mand i et helt liv og undgå ansvar. Der er altså tale om et
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skærpet ansvar under en eller anden form. Er det ikke sådan? Og hvis det er
sådan, så spørger jeg, er det rimeligt netop på dette område?

Professor Jan Kleineman, Sverige: Jag har inte något exempel som är bekant,
och av de många fall som varit uppe till svenska Högsta domstolen, så kan jag
inte påstå att Högsta domstolen på det sättet har skärpt ansvaret så att det skulle
kunna uppfattas som närmast strikt. Tvärtom, Högsta domstolen har för skatte-
rådgivare visat stor förståelse. Vi har ett fall då Högsta domstolen så att säga till
och med sade, till skillnad från hovrätten, att här måste den skattskyldiga förstått
att det var risker förenat med den här transaktionen.5 Så att jag kan inte påstå att
Sveriges högsta domstol har iakttagit en sådan stränghet vid vårdslöshetsbedöm-
ningen att man närmat sig ett strikt ansvar, och som sagt: Det finns ingen anled-
ning heller att göra det, därför att det är ju ett metodansvar, dvs. man skall ju ana-
lysera i efterhand om rådgivaren har tillämpat de metoder som man med hänsyn
till verksamheten kan ställa på honom.

När det gäller det fallet Kari S. Tikka var inne på, om besvärliga upplägg, kan
det ju tilläggas att Högsta domstolen har också i Sverige klokt nog sagt att man
inte kan göra en skattekonsult ansvarig för det att han inte föreslagit särskilt risk-
fyllda upplägg eller liknande, utan tvärtom har man sagt att det har man ingen all-
män skyldighet att göra.6 Problemet är dock att i många fall är skatterådgivarna
inne just för att föreslå riskfyllda upplägg, men behärskar inte det material som
de påstår sig stå till förfogande med, och det är då ansvarsfrågan och riskbedöm-
ningar och sådant aktualiseras.

Advokat Jesper Lett, Danmark: Jeg tror, at når man kommer ind på spørgsmålet
om ansvarsfraskrivelse for skatterådgivning, så er det ikke, fordi skatterådgiv-
ning skal behandles specielt, men det hænger vel sammen med, at skattelovgiv-
ningen gennem den seneste årrække konstant er blevet mere indviklet og navn-
lig konstant bliver ændret. Det vil sige, hvis man skal rådgive om skatteforhold,
så er det i hvert fald sådan i Danmark, at de regler, som hører til samme kom-
pleks, langt fra står i de samme love. De skal nogle gange søges i nogle helt mys-
tiske love.

Dernæst har Folketinget en evne til, når de kommer med nye, særlig kontro-
versielle skatteændringer, at gemme dem i et forslag om ændring af de formelle
regler om skatteret m.v., og så står det interessante under «m.v.». Det gør det jo
vanskeligere og vanskeligere for rådgiverne at overskue skatteområdet og følge
med i ændringerne. Hvis man så skal se på spørgsmålet om ansvarsfraskrivelse,
så hænger det naturligvis også sammen med, hvordan ser domstolene så på skat-
terådgiverne, som rådgiver under disse forhold? Fordi hvis domstolene er meget
strenge i deres bedømmelse og siger, dette er et professionsansvar, derfor skal det

5 NJA 1994 s. 598.
6 NJA 1992 s. 502.
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bedømmes strengt som andre professionsansvar; når man giver sig ud i at rådgi-
ve om skatteret, så må man seiv tage risikoen for, om man har den fulde viden
om det, man rådgiver om, og derfor skal man bedømmes strengt - så er det nær-
liggende at komme til at tænke på sådan noget som ansvarsfraskrivelse, hvor det
faktisk er en umulig opgave at sikre sig, at man har været hele spektret rundt.
Men hvis domstolene ser lidt mildere på ansvarsbedømmelsen og indrømmer, at
der er grænser for, hvor vidt man kan strække ansvarsbedømmelsen, så taler det
selvfølgelig imod, at man skal komme ind på ansvarsfraskrivelse.

Det næste spørgsmål er: Hvad er så skaden? Hvis skaden altid er den skat, den
udløser, så bliver ansvaret selvfølgelig så meget tungere. Efter min opfattelse -
det mener jeg også, man kan aflæse i et vist omfang i domstolenes praksis - er
skaden ikke nødvendigvis den udløste skat. Det er det tab, som skatteyderen
lider. Man må spørge: Kunne dispositionen overhovedet gennemføres? Hvad var
alternativet til dispositionen? Og hvis der ikke var noget alternativ, og dispositio-
nen ikke kunne gennemføres, så er man automatisk over det. Så er der ikke lidt
noget tab, selv om man har betalt sin skat, fordi den skat var man kommet af med
alligevel, eller man kunne have foretaget andre dispositioner. Så jeg er enig med
dem, der mener, at skatten ikke nødvendigvis er udtryk for tab.

Endelig den sidste udvikling. Jeg vil ikke kaste mig ud i en diskussion om dan-
ske domme, men jeg er ikke helt enig i Langsteds fortolkning af dommene. Men
det er noget andet: Der synes at være en udvikling, hvor skatteyderne selv må
tage et medansvar for den rådgivning, de far, og for de skattemæssige dispositio-
ner, de kaster sig ud i. Hvis det også vinder almindeligt indpas, så bliver der også
mindre grund til en ansvarsfraskrivelse. Så er jeg i øvrigt enig i, at det er dårlig
markedsføring at starte med at fraskrive sig ansvaret.

Advokat Lars Bentelius, Sverige: Jag är ense med ett par talare, inklusive Jan
Kleineman, om att det är en omöjlig uppgift som rådgivare att starta med att säga
att man inte vill ta något ansvar för sina råd. Så går det inte till i praktiken, och
redan av det skälet så tycker jag att det är en alltför teoretisk infallsvinkel på
detta.

Sedan vill jag korrigera Jan Kleineman när det gäller Advokatsamfundets råd
till advokater i Sverige att begränsa sitt skadeståndsansvar. Det är inte så att man
vill begränsa ansvaret till arvodet, utan vad man har föreslagit eller tillhandahål-
lit ledamöterna, är en möjlighet att ta in en standardklausul av innebörd att de
mycket extrema skadeståndsbelopp som det kan bli tal om, skall i varje fall
begränsas till vad som ligger inom den personliga möjlighetens ram.

Sedan vill jag allmänt säga att när man pratar om rådgivning, så tänker man ju
gärna på att man ger råd om någonting. Rådgivning innefattar många gånger
också att avråda från ett visst handlande. Och det ligger naturligtvis en sam-
hällsfara i att om man är alltför sträng i betraktelsen av rådgivarnas ansvar, så dri-
ver man bort klienterna från seriösa rådgivare till oseriösa sådana.
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Professor Jan Kleineman, Sverige: Jag är nog ledsen att säga till generalsekrete-
raren i Sveriges Advokatsamfund, men det som ligger inom det personliga ansva-
rets möjlighet, det finns inte. Det är inte ett problem, som generalsekreteraren
antyder, och det är därför också den av Advokatsamfundet tillhandahållna fri-
skrivningsklausulen har hamnat där den hör hemma, i advokaternas byrålåda.

Skälen till detta är två. För det första så är det ju så att det är inte en teoretisk
fråga när man presenterar det. Det går ju inte an att presentera friskrivningsklau-
suler när man avslutat uppdraget, i samband med fakturan. Det vet vi från den
allmänna kontraktsrätten. Så man får allt börja med att presentera sin friskriv-
ningsklausul, och det vill man ju inte göra.

Det andra är att det är inte ett personligt ansvarsproblem annat än om man är
vårdslös när man upphandlar sin ansvarsförsäkring. Man måste skaffa sig bättre
ansvarsförsäkringar. Idag finns det ypperliga möjligheter att med en rimlig insats
skaffa sig inte bara det grundläggande skyddet, för det är ju obligatoriskt, utan
också ett kompletterande skydd. Och då blir det så, för att nu spetsa till det i
enlighet med vad Lars Bentelius sade, att om man föredrar att resonera, så att jag
vill inte ha något personligt ansvar, och jag vill inte tillhandahålla mina klienter
ett kompletterande skydd, fastän jag agerar i 100-miljonersklassen när det gäller
rådgivning, eller 10-miljonersklassen, dvs. över de tre miljoner som är det obli-
gatoriska, ja, så tycker jag att även det är dålig marknadsföring. Det är ingenting
som man har att överväga. Man måste se över sitt försäkringsskydd, och det gör
advokater och revisorer och skaffar sig skydd. Det är alltså, och det vill jag påpe-
ka, aldrig fråga om att brandskatta villan och segelbåten och så. Det har jag varit
med om i ett fall som jag har sett, och då berodde det just på att det är en advo-
kat som har underlåtit att ha annat än grundförsäkring och har biträtt börsnotera-
de bolag och deras ägare med mycket sofistikerad skatterådgivning. Jag uppfat-
tar det som ett unikt fall, det enda jag sett i Sverige. Försäkringsbolagen står myck-
et gärna till förfogande, både i Sverige och internationellt, med rätt skydd, och
det är inte friskrivningsklausuler.

Advokat Lars Bentelius, Sverige: Det kanske är en lite för förenklad bild av till-
varon som Jan Kleineman ger. Dels finns det en obligatorisk grundförsäkring för
alla advokater, och den sträcker sig upp till tre miljoner, och den administrerar
advokatsamfundet. Sedan kostar det faktiskt en hel del i premier att försäkra sig
därutöver, och en tendens som vi märker inom advokatsamfundet, är att antalet
disciplinanmälningar ökar just med sikte på eller med utsikten att få skadestånd
av advokaten. Det är det som är det egentliga syftet med många disciplinanmäl-
ningar. Och jag ser ett mer direkt samband mellan vad vår disciplinnämnd kom-
mer till i sådana sammanhang och den skadeståndsgrund som sedan kan följa.
Jag tyckte att Kleineman var en aning léger på den punkten när han beskrev rätts-
läget.
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Professor Jan Kleineman, Ser ige: Om man verkligen är ute efter skadestånd, dvs.
om man anser att det finns ett vårdslöst beteende, är det ofta på det sättet som
konstaterades här: Att det finns ett samband med ett åsidosättande av de etiska
normerna, och varför inte ta då advokatsamfundet på pulsen och kontrollera om
man anser att det föreligger någonting som strider mot god advokatsed. Då har
man ju så att säga kommit en bra bit på vägen. Det är långt kvar, men man har
kommit en bra bit på vägen, och därmed fått ett besked av den egna kåren om
man anser att beteendet är tolerabelt eller inte tolerabelt. Får man då beskedet: Så
här bör man inte bete sig, ja, då har man en plattform för den fortsatta diskussio-
nen om vårdslöshet. Så jag kan inte förstå att Advokatsamfundet kan ha något att
erinra mot att någon väljer att -just för att undersöka förutsättningarna för ska-
deståndsansvar - börja med att lämna in en anmälan och påstå att det strider mot
god advokatsed. Är man däremot ute för att vända sina förluster och sina tillkor-
takommanden i kommersiella processer mot advokaten, kan jag hålla med
Advokatsamfundet. Sådana fall har jag sett flera stycken av, och det är någonting
helt annat. Men själva vägen - att få ett besked av advokatsamfundet om advo-
katen borde ha betett sig på det här sättet - det är väl lovligt?

Professor Kari S. Tikka, Finland: Ur samhällets synvinkel är det troligen önsk-
värt att man inte bedömer ansvarsfrågor så strängt att man skulle skapa en ny
lukrativ marknad för advokater som sköter skadeståndsmål. Vad sedan beträffar
möjligheterna att minska risker och misstag, finns det vissa hinder i vardagslivet.
Man kan precisera uppdrag, men man måste hålla i minnet att en stor del av skat-
terådgivning händer i samband med kontinuerliga klientförhållanden, och då
använder man inte gärna precisa uppdrag. Vad beträffar förhandsbesked, är det
ett gott institut, men man kan inte alltid använda det. Om man gör snabba före-
tagsarrangemang, kan man inte vänta i månader. Man kan inte ta den risken att
skattestyrelsen besvärar sig i Högsta förvaltningsdomstolen. Då kan det ta ett år.

Till slut skulle jag säga att inte ens de mest ansvarsfulla och skickliga konsul-
terna kan trolla fram ett samhälle där det inte finns skatterisker och skattefällor.

Professor Jan Kleineman, Sverige: Ansvaret mot rådgivare i Sverige - och jag
tror även i Finland - har inte varit ett stort ämne internationellt, och är det för-
modligen inte i framtiden. Jag har roat mig med några gånger att titta på dansk
rättspraxis. Man har processat mycket längre och mycket mer i Danmark. Jag
vågar påstå att jag tror inte att det beror på att danska skattekonsulter och advo-
kater i någon större utsträckning skulle vara mer vårdslösa än sina norska och
svenska kolleger. Det är snarast en kulturfråga detta. Det har skett ett skifte. Det
skiftet är inte särskilt anmärkningsvärt om man utgår ifrån att vi hade ett fall
1957 som handlade om en allmänpraktiserande jurist som inte hade läst in kurs-
litteraturen i sakrätt innan han gav råd om frågor om förlagsinteckningsinstitutet,



Etisk og rettslig ansvar 501

och till det sade HD att nja, som allmänpraktiker behövde han ju inte känna till
all rättspraxis, men han kunde ju ha slagit upp sin gamla lärobok och där stod det
ju anmärkt ett stort avsnitt om just den här frågan.7 Den idyllen återvänder vi inte
till, och det är inte heller något önskvärt, därför att det finns ett konsumentin-
tresse här, nämligen att de som använder konsulternas dyrbara tjänster skall ha
rätt att förvänta sig en viss kvalitetssäkring.

Den diskussion som förs om de här frågorna i Norden, sker mot bakgrund av
förhållandena i Förenta Staterna. Där är läget mindre idylliskt. I det läget kan vi
konstatera att det finns utomordentligt goda möjligheter att skydda sig och att
bedriva «risk management»-arbete. Ansvarsfrågorna kommer att lösas, enligt
min uppfattning, i fortsättningen precis söm tidigare: Med väl fungerande för-
säkringar. Det finns en större kostnad för försäkringarna, men det är långt kvar
innan försäkringskostnaderna blir så dyra att advokater och konsulter måste flyt-
ta från sina goda lokaler in i mer blygsamma utrymmen. Det leder till att min
uppfattning är att det här är ett problem som är hanterbart inom ramen för ska-
deståndsrätten, där intresseavvägningen mellan komplikationen i rådgivnings-
verksamheten och förklaring av risker är lösningen hur en klok konsult skall
agera.

7 NJA 1957 s. 621.


