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Debattledaren, professor ANDERS VINDING KRUSE, Danmark:

Nordiske jurister, må jeg byde hjerteligt velkommen til det emne vi skal
drøfte om ansvaret for skatterådgivning.

Materialet til vores diskussion, behøver jeg næppe at nævne, for det fin-
des i den tilsendte bog, hvor Jesper Lett og jeg har søgt at give en udred-
ning af problemerne set fra dansk ret. Det er således, at jeg har taget mig
af den civilretlige del, og Jesper Lett har taget sig af det strafferetlige ans-
var for fejl i en skatterådgivning. Vi har forsøgt at strukturere gruppear-
bejdet og den efterfølgende diskussion ved at opstille en række problems-
tillinger, som kunne danne grundlag for arbejdet, og som er fremlagt idag.

Vi skal gennemgå dette papir, men det er ikke meningen, at man skal
føle sig forpligtet af det. Man kan tage nogle af emnerne op, man kan tage
dem alle op, og man kan naturligvis også rejse andre.

I vort skriftlige oplæg pointerer vi, at vi kun beskæftiger os med stillin-
gen i dansk ret, og for den civilretlige dels vedkommende er det mit ind-
tryk, at de øvrige nordiske landes retsstilling ligger temmelig nær dansk ret.
Men der er mange nuancer. Dette fremgår til eksempel af den nye svenske
fremstilling af professor Lars Heuman om Advokatens rättsudredningar».
Men det er da også meningen, at vi igennem diskussionerne skal kunne in-
spirere hinanden, og vi vil fra dansk side være vældigt interesserede i at høre
kommentarerne fra de andre nordiske lande.

I anmeldelsesblanketterne, som blev sendt ud, skulle man kunne krydse
af, om man var mest interesseret i den civilretlige del eller man var mest
interesseret i den strafferetlige del. Det er således, at der til den strafferetli-
ge del kun har meldt sig to deltagere, og det finder vi er for lille en gruppe.
Så vi henstiller, at man i alle grupper også strejfer de strafferetlige proble-
mer. Navnlig måske interrelationen mellem det strafferetlige og det civilret-
lige ansvar.

Det er formentlig således, at vi allerede, når vi mødes efter lunch, kan
begynde på plenumdiskussionen, men naturligvis, hvis der er nogle grup-
per, der er kommet dybt ind i et problem, så vil vi naturligvis kunne give
en pause efter kl. 14.00, således at man kan blive færdige. Det er frit, om
man inden for hver gruppe vil vælge en talsmand, der kan redegøre for de
synspunkter, der har været fremme. Man hvad enten man gør det eller ej,
så er det naturligvis klart, at ved plenumdiskussionen i eftermiddag er ordet
helt frit. Alle kan deltage, alle kan komme med deres synpunkter, og det
er altså ikke meningen, at den omstændighed, at man har udvalgt en tals-
mand for gruppen, skulle lægge en en bremse på de øvrige deltagere i
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gruppens indlæg om eftermiddagen. Vi skal herefter gennemgå det papir
om problemstillingerne, som er blevet uddelt i dag.

Det er inddelt i 2 afsnit. Det første er de civilretlige problemer, og det
andet er de strafferetlige problemstillinger. Når emnet forekommer van-
skeligt, skyldes det selvfølgelig nutidens skattelovgivnings overordentlige ind-
viklethed. Jeg ved ikke, hvorledes det ville gå, hvis man havde en konkur-
rence. Sverige og Danmark konkurrerer jo om, hvem der har det højeste
skattetryk, og dér fører Sverige for øjeblikket, men med en meget lille mar-
gen. De øvrige nordiske lande ligger muligvis noget under. Det bevirker selv-
følgelig også, at det emne vi har taget op idag, har en meget stor aktualitet.
Det berører jo næsten alle mennesker, og næsten ligegyldigt hvilket men-
neskeligt problem man kommer bort i, så har den nu om stunder også et
skatteretligt aspekt.

Det første jeg nævner i de civilretlige problemstillinger er spørgsmålet
om den ansvarlige personkreds. Det er klart, at vi først og fremmest tæn-
ker på advokater og revisorer, men det drejer sig også om ejendomsformid-
lere, ejendomsmæglere og ejendomshandlere, endvidere banker og forsik-
ringsselskaber og andre der har også meldt sig som skatterådgivere. Jeg går
ihvertfald ind for, at det i øjeblik man melder sig som en professionel skat-
terådgiver, så må man være underkastet det almindelige ansvar, som vi skal
prøve at opstille. Det er således ikke rimeligt, at nogle kan undskylde sig
med, at de har en dårligere uddannelse på det pågældende område. De må
finde sig i den almindelige norm.

Udgangpunktet er »culpa» normen i kontraktforhold, og der er det alt-
så spørgsmålet, som jeg netop har berørt, om normen skal være ens uanset
personkredsen. Der kan i den forbindelse opstå problemer, hvis der er flere
skatterådgivere, hvilket ofte vil være tilfældet nutildags, som er involveret
i den enkelte sag. Spørgsmålet er, om de alle hæfter solidarisk for forkerte
råd, eller om man kun hæfter for sit eget arbejde. Dér kan være en fordeling
som er kontraktligt aftalt. Men det kan måske også ligge i selve den frem-
gangsmåde, efter hvilken den pågældende sag er blevet ordnet, at f .eks. ad-
vokaten har et ansvar for et vist område, medens en revisor, der har været
med, har ansvar for et andet område. I en af de domme, jeg har nævnt i
materialet, var både en revisor, en ejendomsformidler og en advokat invol-
veret. Her blev revisoren og advokaten gjort ansvarlige, men ikke ejendoms-
formidleren. Synspunktet var, at han ikke havde pligt til specielt at tage sig
at det skattespørgsmål, som var opstået i denne sag.

Det fører frem til spørgsmålet om den kontrakt, som man har indgået
vedrørende rådgivningen, kan have indflydelse på selve ansvaret. Ikke alene
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spørgsmålet om ansvarsfraskrivelser, men i det hele taget spørgsmålet om
kontrakten nærmere præciserer de opdrag, den pågældende rådgiver har
påtaget sig.

Det synes almindelig antaget, at culpaansvaret som hovedregel er knyt-
tet til fejltagelser vedrørende klare retsspørgsmål; altså fejltagelser med hen-
syn til indholdet af retsregler, som ingen omsorgsfuld jurist eller revisor vil
nære nogen rimelig tvivl om. (s. 142 f.). Kriteriet »klare retsspørgmål» kan
imidlertid give anledning til diskussion.

Det er vel nok hovedsondringen, men spørgsmålet er, om denne son-
dring ikke kræver visse modifikationer. For det første er spørgsmålet, om
der i særlige grove tilfælde også skal kunne pålægges ansvar for fejltagelser
vedrørende tvivlsomme retsspørgsmål. F.eks. nævner jeg en advokat, som
udtaler sig, at der er ca. 90 % chance for at vinde en sag. Så viser det sig
under sagens forløb, at havde han studeret spørgsmålet noget nærmere, var
han kommet frem til, at det ikke var 90 % men måske langt lavere chancer.
Dette kan rejse spørgsmål dels om hans salær dels om han måske skal være
ansvarlig for sin klients sagsomkostninger.

Det er altså spørgsmålet, hvor dybtgående en granskning rådgiveren skal
foretage i de enkelte tilfælde. Neumann stiller i sin nye bog meget idealistis-
ke krav op. Men problemet er, om der ikke er nuancer i de forskellige sager,
som f.eks. hvordan man har fået henvendelsen, hvor stor en betydning den
har for klienten, enten menneskeligt eller økonomisk. Dette giver nuancer,
som Neuman iøvrigt også er inde på i sin bog.

Det var en modifikation i sondringen til den ene side. Til den anden side
nævner jeg, om der kan tænkes ansvarsfrihed ved fejltagelse med hensyn
til klare skattespørgsmål, f.eks. fordi retsområdet er meget indviklet og uo-
verskueligt. Der er et vanskeligt og et lidt provokerende spørgsmål, men
jeg synes det er nødvendigt at rejse det. Det er et spørgsmål, der er vanske-
ligt at håndtere for domstolene, men alligevel mener jeg, at det alvorligt
bør overvejes. I denne forbindelse kan man også drøfte den fælles nordiske
lempelsesregel, som vi nu i dansk ret har optaget i Erstatningsans var slo vens
§24.

Så kommer vi til et endnu mere intrikat problem, nemlig om en rådgi-
ver, som behandler et skatteproblem eller måske en sag, som ikke umiddel-
bart tegner sig som et skatteproblem, altid bør udtænke en løsning, der gi-
ver klienten det billigst mulige skattetilsvar. Det er spørgsmålet, om und-
ladt skattetænkning medfører et erstatningsansvar. Det synes som om dette
spørgsmål ikke har været særligt fremme i de andre nordiske lande. Vi har
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kun behandlet det set fra et dansk retssynspunkt, og venter på inspirationer
fra de øvrige nordiske lande.

I den forbindelse kan man rejse spørgsmålet, om hvor stor en risiko en
rådgiver kan lade klienten løbe i henseende til, at der senere opstår en skat-
tesag, evt. en straffesag. Og kan rådgiveren, efter at have informeret klien-
ten om risikoen, uden videre overlade det til klientens egen afgørelse, om
denne vil løbe risikoen, f.eks. med hensyn til om ordningen vil blive anset
for omgåelse af skattelovgivningen. Der kan også spørges, hvorledes spørgs-
målet forholder sig til den almindelige etik og fagetikken, f.eks. god advo-
katskik eller god revisorskik. Måske i det hele taget til det gamle og almene
problem om, hvilke interesser der bør være beskyttede af erstatningsregler-
ne. Vi bevæger os her på et ejendommeligt område, hvor man måske efter
dansk ret er kommet ud i vis modsigelse, idet man siger, at i virkeligheden
skal rådgiveren gå ganske langt i retning mod den usikre kant, hvor man
fra myndighedernes side betragter det som en omgåelse af skattelovgivnin-
gen — måske ligefrem som strafbart. Man forlanger næsten, at rådgiveren
skal op og balancere på kanten. På den anden side: Falder han/hun ned
på den anden side af kanten, så kan der opstå et meget ubehageligt ansvar.
Jeg synes ihvertfald, at vi i dansk ret er kommet ud i en ejendommelig rets-
tilstand, i et dilemma, som jeg også har prøvet at fremstille i afhandlingen.
Vores seneste højesteretsdom synes dog at trække noget i land, men det kan
vi altså drøfte i denne forbindelse.

Dertil kommer så spørgsmålet om, hvorvidt fremgangsmåden er almin-
delig kendt, som det blev udtrykt i den højesteretsdom, jeg nævner, og og-
så spørgsmålet, om der senere kan opstå uenighed mellem parterne om den
foreslåede fremgangsmåde.

I punkt 7 er vi måske ovre i et lidt specielt dansk område, nemlig om
rådgiveren, selvom sagens omstændigheder kun giver svage indikationer,
skal tage fat på det skatteretlige spørgsmål. Det skal man måske ofte, f.eks.
give en information, om hvordan skattereglerne virker i den konkrete si-
tuation. Spørgsmålet er imidlertid, om i hvilket omfang bør skatterådgive-
ren uden særlig opfordring fra klienten selv tage initiativet til at udfinde
den billigst mulige fremgangsmåde.

Diskussionen kan eventuelt afsluttes med en drøftelse af, om rådgive-
ren ikke som hovedregel bør vare ansvarsfri, dersom han undlader at
»udtænke» og forelægge klienten en skattebesparende ordning eller en frem-
gangsmåde, som må anses for tvivlsom, d.v.s. som kan føre til en skattesag
eller til senere uenigheder mellem klienten og andre (se formuleringen s. 165).

Under punkt 8 foreslår jeg følgende spørgsmål drøftes:
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Hvilke begrænsninger i erstatningsansvaret bør kunne aftales.
Aftale med klienten om ansvarsfordeling mellem revisor og advokat, som

samvirker om klientens sag.
Spørgsmålet om hvorvidt rådgiveren kan fraskrive sig selve ansvaret,

navnlig for ikke at foreslå tvivlsomme skatteordninger.
Spørgsmålet om rådgiveren bør kunne limitere sit ansvar, f.eks. til hans

ansvarsforsikrings beløbsgrænse.
Så har jeg gennemgået mit papir, og vil overlade ordet til Jesper Lett.

Advokat JESPER LETT, Danmark:

Vi har foretaget en inddeling i grupper, hvor vi har taget hensyn til del-
tagernes profession og nationalitet, således, at vi får om muligt den bredest
mulige sammensætning i hver enkelt gruppe.

Jeg har i det danske oplæg til diskussionen stået for de strafferetlige prob-
lemstillinger, som ihvertfald i Danmark har trængt sig lidt på, efter man
fra anklagemyndighedens side er begyndt at interessere sig lidt mere for den
strafferetlige side af skatterådgivning, altså de tilfælde, hvor man finder med
rette eller med urette at skatterådgiveren er gået så langt i sin fantasi og skat-
terådgivning, at der er tale om et straffeansvar, typisk ansvar for medvir-
ken til skattesvig.

Det første punkt, som jeg har foreslået til drøftelse i grupperne, er, hvor-
vidt der burde være et samspil mellem på den ene side, hvor strengt man
ser på om det erstatningsretlige og den strafferetlige bedømmelse. Det der
er min tanke og min filosofi, og det der lægges op til diskussion, at hvis
man antager, at man erstatningsretligt går meget langt i kravene til, hvad
en skatterådgiver skal yde af rådning, at man som i nogle af de danske dom-
me, kræver at skatterådgiverne skal gå lige til grænsen, selvom man måske
ikke engang kender grænsen på rådgivningstidspunktet, bør det så smitte
af på bedømmelsen, når man så falder ned på den gale side, og havner i
noget som man bagefter måske objektivt set ville sige var strafbart. Bør det
være et undskyldende moment for rådgiveren, når man skal bedømme hans
medvirkensansvar, at han civilretligt har været tvunget til via de erstatnings-
retlige regler at gå meget langt i retning af aktiv opfindsomhed med hensyn
til, hvad man kunne finde på for at spare i skat. Efter min opfattelse burde
det influere på den strafferetlige bedømmelse, hvis man civilretligt presses
til at rådgive meget langt ud i hjørnene af, hvad der er tilladt.
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Vi befinder os idag ihvertfald i Danmark, i den situation, at nogle klart
lovlige skattedispositioner allerede af almindelige mannesker opfattes som
rene fiduser. Derfor kan det være svært ihvertfald for rådgivere, som ikke
føler sig fuldstændig hjemme i skatterådgivningen på rådgivningstidspunk-
tet at have et overblik over, hvorvidt dette er en fidus, eller om det er fuldt
lovligt, omend det moralsk opfattes som en fidus. Hvis man presses til at
gå til den yderste grænse p.g.a. erstatningsreglerne, så bør det efter min op-
fattelse smitte af på den strafferetlige bedømmelse, når klienten er dømt
for skattesvig, og man derefter skal se på rådgiverens eventuelle straffeans-
var og medvirken til dette skattesvig.

Det næste punkt er nok en provokation, som måske mange umiddel-
bart vil vige tilbage for at tage hensyn til. Spørgsmålet om ukendskab til
loven skal disculpere. Om det skal være et undskyldende moment, at man
ikke kender lovgivningen. Umiddelbart får det nok de fleste jurister til at
stejle, at man skulle tænke sig noget sådant, fordi princippet jo overfor den
almindelige borger er, at ukendskab til loven ikke disculperer. Det jeg alli-
gevel vil lægge op til er en diskussion af, om man ved overtrædelse af de
særlove indenfor skatteretten, hvor man har særbestemmelser om straffe-
ansvar, kunne tænke sig, at man skulle tage med som et formildende mo-
ment, at skattelovgivningen nu er blevet så indviklet, så det selv for profes-
sionelle skatterådgivere kan være vanskeligt at have fuldt overblik over alle
skatteregler. At dette er muligt forekommer selvfølgeligt umiddelbart be-
synderligt, men ihvertfald i den danske skattelovgivning er beskatnings-
grundlaget for en enkelt disposition ofte stykket sammen af regler fra 7—9
forskellige love, og fra bekendtgørelser og cirkulærer suppleret med rets-
praksis. Derfor mener jeg, at der godt kunne være nogen mening i at disku-
tere, hvorvidt ukendskab til skattelovgivningen kunne virke disculperende,
når man efterfølgende i ro og mag undersøger, hvorvidt denne disposition
var strafbar, og hvorvidt den bistand rådgiveren gav var medvirken.

Det næste punkt, til overvejelse, er sammenhængen mellem det straffe-
ansvar der falder på skatteyderen og det eventuelle straffeansvar der falder
på hans rådgiver. Der har der nok i den danske anklagemyndighed og hos
skattevæsenet i forening været den opfattelse, at hvis skatteyderen var
strafskyldig, og skatteyderen havde fået bistand af en advokat eller revisor,
så skulle der automatisk køre en sag mod rådgiveren, for han måtte jo også
være ansvarlig. Han havde jo rådgivet enten aktivt eller undladt at fortæl-
le, at det var strafbart. Det jeg lægger op til som diskussionspunkt er, at
man efter min opfattelse må se på rådgivernes ansvar særskilt, idet han og
hovedmanden kan have helt forskellige forudsætninger og vidt forskellig
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praktisk viden om de forhold, der førte til det, som nu efterfølgende vil bli-
ve betegnet som skattesvig.

Det fjerde punkt som jeg har lagt frem til diskussion er, hvilken rolle
den skatteretlige bedømmelse af faktum spiller i en straffesag. Det hænger
lidt sammen med det næste punkt, men det der er hovedproblemet er, hvorle-
des den skatteretlige bedømmelse sker, når man har en straffesag. Bliver
de skatteretlige aspekter inddraget i sagen på en måde, som giver skatteråd-
giveren fuld retfærdighed, sådan at den rigtige skatteløsning bliver lagt til
grund for den strafferetlige bedømmelse? Idag er det i Danmark hovedre-
gelen, at de skatteretlige regler i en straffesag bliver belyst ved en udtalelse
fra skattemyndighederne. Da straffesagen typisk er rejst efter anmodning
fra skattemyndighederne, kræver det ikke meget fantasi at forestille sig, hvil-
ken opfattelse skattemyndighederne har af skattereglerne. Men det kunne
jo være, at man kunne se mere nuanceret på det, hvis man ikke var ansat
i skattevæsenet. Men ihvertfald i danske skattestraffesager bliver det skat-
teretlige efter min opfattelse ikke belyst særligt grundigt til fordel for den
tiltalte. Domstolene synes i en straffesag at se på det skatteretlige som et
sideaspekt, som forudsættes lige som faktum at ligge fast, og det er ikke
det man skal beskæftige sig med så indgående som det strafferetlige. Det
mener jeg i høj grad er uheldigt, navnlig fordi en skattestraffesag ikke er
som en voldssag, hvor der kan være bevistvivl, men bortset herfra er der
ikke tvivl om, hvad staffesagen drejer sig om. Det er der i høj grad i skatte-
sager. Skattesager skifter ofte resultat fra landsret til højesteret, sådan at
det resultat landsretten er komme til, ikke er det resultat højesteretten kom-
mer til. Det viser den betydelige usikkerhed der er i bedømmelsen af det
skatteretlige. Derfor mener jeg, det er uheldigt, hvis det skatteretlige får en
for lille og unuanceret bedømmelse i skattestraffesager.

Det fører os over i det sidste diskussionspunkt jeg har rejst, nemlig fo-
rum for behandling af en skattestraffesag. Vi har for behandlingen af skat-
tespørgsmål tre forskellige systemer, som er vidt forskellige, alt efter hvor-
ledes en skattesag eller skattespørgsmål kommer op.

Hvis det er en almindelig skatteligning foregår det gennem det alminde-
lige ligningssystem. Først de politiske ligningskommissioner rundt om i lan-
det, derefter i en centralt landsskatteret, som er en mellemting mellem en
ligningsmyndigheder og en ret, og til sidst kan man, hvis man stadigvæk
er utilfreds, hvad enten man er skattemyndighed eller borger, indbringe
spørgsmålet for landsretten og med appelmulighed til højesteret. Kommer
spørgsmålet op som en erstatningssag for dårlig rådgivning, starter sagen
direkte hos domstolene, og her er det afhængigt af beløbets størrelse om
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det starter i byretten, der er det laveste, eller i landsretten, som er det
mellemste led. Ser man endelig på straffesager, så hører en skattestraffe-
sag, som alle andre straffesager i dansk ret hjemme ved domstolene under
medvirken af domsmænd, og med appelmulighed til landsretten eller
højesteret. Det er efter min opfattelse, navnlig for skattestraffesager, en
yderst betænkelig måde at behandle det skatteretlige aspekt på i en skat-
testraffesag. Domsmændene vælges jo ofte fra politiske foreninger. Det er
et rent tilfælde, om lægdommerne har kendskaber til skatteret. Når vi har
et skattesystem, hvor mange lovlige dispositioner af almindelige mennesker
opfattes som rene fiduser, svindel og umoralsk at man virkelig kan spare
skat ved at opføre sig sådan, så får de tiltalte i skattestraffesager efter min
opfattelse en skæv bedømmelse, idet udgangspunktet for lægdommerne
meget vel kan være, at sådanne fiduser kan ikke være lovlige.

Må jeg nævne et enkelt eksempel på de vanskeligheder en advokat kan
have i en skattestraffesag. Det drejer sig om en skattestraffesag, hvor et af
momenterne i straffesagen var en udvidelse af aktiekapitalen i et selskab
med fondsaktier. Den tiltalte ejede aktiekapitalen på 2 mio. kr. i sit sels-
kab. Aktiekapitalen blev udvidet med fondsaktier til 4 mio. kr.

Dommeren insisterede på, at denne skatteyder måtte være blevet 2 mio.
kr. rigere ved denne disposition. Advokaten prøvede at forklare, at fonds-
aktier ikke gør nogen forskel, og at man ikke bliver rigere eller fattigere.
Det var et lille familieaktieselskab, så der var ikke noget spørgsmål om børs-
kurser. Advokaten prøvede at forklare systemet ved fondsaktier, men dom-
meren holdt sig til det meget enkle faktum, at tidligere havde han haft 2
mio., og nu havde han 4 mio, og hvis advokaten ville insistere på, at han
ikke var blevet rigere, så måtte han holde en pause, og bede advokaten tænke
sig om, for så ville han overveje, hvilke skridt han kunne tage, for at få
bragt ham til tavshed. Dette sidste er måske en tilsnigelse, men det lykkedes
ikke advokaten at få overbevist dommeren om, at hans klient ikke var ble-
vet rigere.

Det viser efter min opfattelse, hvilke kolossale vanskeligheder det må
være for de tiltalte at overbevise retten, som jo flertalsmæssigt består af
domsmænd. Selv hvis dommeren forstår det, hjælper det ikke, hvis doms-
mændene ikke forstår det.

Det er de punkter, som jeg har lagt frem. Selvfølgelig skal det ikke af-
holde folk fra at rejse andre spørgsmål på det strafferetlige område.

Næste taler: Anders Vinding Kruse, som blot kommer med nogle prak-
tiske ting vedr. tidspunkter lunch etc.
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Advokat NIELS ERIK WESTEN-JENSEN, Danmark:

Jeg hedder Westen-Jensen, og jeg er dansk advokat. Vores drøftelser
foregik under ledelse af højesteretsadvokat Vincent Galtov, og vi havde,
synes jeg, en vældig god diskussion om de mange spørgsmål, der er rejst
i de udleverede papirer.

Diskussionen var nok til en vis grad præget af, om deltageren har et job,
hvor han var i risiko for at komme til at betale erstatning, eller hvad der
er værre, eller han var på den anden side af bordet, hvor man ikke rigtigt
bryder sig om skattetænkning. Men til trods for det fik vi, eller måske lige
frem som følge af det, en god diskussion. Vi undersøgte først, om der mu-
ligt var andre problemer, som vi kunne med interesse drøfte end de på pa-
pirerne rejste. Der kom to frem.

Det ene var, om det overhovedet kan betragtes som en skade at betale
skat. Vi havde nemlig fornemmelsen af, at det ikke helt passer ind i syste-
met, men hvor det skal skæres, kunne vi nok ikke finde ud af. Men jeg tror
ikke, at det var betragtningen om, at man skal betale sin skat med glæde,
der lå til grund, vi talte om. Men i forbindelse med denne diskussion blev
det nævnt, at det der udløste skaden eller erstatningen var, at statskassen
som følge af en skadegørende handling var blevet beriget, og egentlig burde
fralægge sig den uberettigede berigelse. Man kom til det resultat, at det må
betragtes som en skade, og føjede den kommentar til, at det er uheldigt,
at to i princippet ens løsninger i civilretlig henseende medfører forskellige
afgiftsmæssige konsekvenser.

Det andet spørgsmål som vi rejste, men det fik vi ikke drøftet, er henne
i den strafferetlige ende af det vi drøfter, der er spørgsmålet om den skatte-
rådgiver, som også må anses for ansvarlig for den skete handling, også over-
for det offentlige skal hæfte for den unddragede skat.

Herefter skal jeg kort referere resultaterne af den snak, vi havde om-
kring de rejste spørgsmål om ansvaret. Omkring den personkreds der kan
være omfattet af et ansvar, drøftede vi spørgsmål om betalingen til den på-
gældende rådgiver spiller nogen afgørende rolle i forbindelse med afgørel-
sen af spørgsmål, om han kan være ansvarlig eller ikke. Vi blev enige om,
at vi ikke mente, at det skulle være afgørende. Det kan godt være medvir-
kende i en vurdering af situationen, men det er ikke afgørende, om der er
taget betaling for rådet eller ikke.

I relation til grupperne iøvrigt der blev fremhævet, drøftede vi, at det
nok i særdeldeshed var advokater og revisorer, der var ansvarlige. Eller sagt
på en anden måde, at det område hvor de kan blive ansvarlige er langt stør-
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re end de områder, hvor f.eks. en ejendomsformidler eller banker kan kom-
me galt afsted. Jeg tror vi måske kunne oversætte vores resultat derhen:
»Hvad kan klienten med rimelighed forvente af en rådgiver i det pågælden-
de hverv». Vi mener, at den norm, »culpa»-norm, der skal gælde for råd-
givningsgrupper skal være forskellige for de forskellige grupper. Vi var ik-
ke enige herom. Der var der én der hævdede, at den samme målestok må
gå igennem alle grupperne. Det blev ved den lejlighed også fremhævet, hvad
jeg nævnte før, betalingsspørgsmålet ville vi ikke lægge vægt på ved af-
gørelsen af det. Det blev fremhævet fra en tredjes side, at vi måske er på
vej længere væk end blot at sige indenfor en bestemt erhvervsgruppe ligger
en fast norm, sådan at vi glider længere ud ad eksistentialismens spor, og
måske foretager konkrete vurderinger. Denne drøftelse byggede på, at
ihvertfald i advokatkredse, at der er mange, der er overordentlig velkvalifi-
cerede på skatteområdet. Vi må vel også erkende indendøre, at der nok også
er mange, der ikke er særlig velkvalificerede på skatteområdet. Hvis der skal
laves en norm for en hel gruppe, så blev der udtrykt en vis bekymring for,
at normen kommer til at ligge for lavt, hvis der bliver en gennemsnitsnorm.

Om spørgsmålene 3 og 4, om klare retsspørgsmål og tvivlsomme rets-
spørgsmål, markerer vi, at i princippet skal der pålægges ansvar ved en fejl-
tagelse i forbindelse med helt klare retsspørgsmål, og ikke de tvivlsomme.
Men vi mener, at rådgiveren i det omfang han skal kende det efter den norm,
der nu må blive lagt, har til opgave at markere de tvivlsomme spørgsmål.
Sådan at det egentlig rykker op i den anden gruppe, hvis han ikke har gjort
opmærksom på, at her er noget tvivlsomt, så han sætter klienten i risiko,
så kan han blive ansvarlig for ikke at have gjort opmærksom på det. Det
kan godt være, at teksten er lidt misforstået, men vi trak en linie til at sige,
det er vel egentlig ikke der vi er, hvor rådgiveren både er klar over det klare
spørgsmål og over det tvivlsomme spørgsmål. Det er vel det område, hvor
han burde være klar over begge dele, men har overset det vi glider ind i.
Og her mener vi, at der i relation til de tvivlsomme spørgsmål ikke skal på-
lægges nogen form for ansvar. Problemet ligger mere i at finde ud af, hvad
der er det klare. Som jeg nævnede før i dette spørgsmål, om man skal vur-
dere den enkelte, så kan det godt være, at det er klart for nogen, mens det
er ukendt for andre. Jeg tror ikke det ligger i, det er min opfattelse, at spørgs-
målet om det er en klar retsregel eller det ikke er en klar retsregel.

Jeg vil gerne her med stor styrke markere, at der findes talrige klare rets-
regler i vores system, som jeg ikke kender. Derfor mener jeg, at det måske
ikke skal være målestokken. Det skal mere være målestokken, om jeg i den
situation jeg har bragt mig i, burde have kendt den. Det er derfor vi kom
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ind det med at glide fra en norm, der gælder for hele erhvervsgruppen, eller
ihvertfald var det noget vi drøftede.

Om punkt 5 hvor man siger, om der kunne tænkes ansvarsfrihed ved
fejltagelser med hensyn til klare skattespørgsmål, fordi det er indviklet og
uoverskueligt, der nåede gruppen frem til, at det bør ikke være anderledes.
I disse tilfælde, fordi det er vanskeligt, man kan holde sig fra det, hvis man
ikke kan finde ud af det, men det vi måske skal understrege er, at det i råd-
giverkredse på de områder, hvor klienterne måske kan forlange et rimeligt
kendskab til tingene, ihvertfald bør være sådan, at rådgiveren, der ikke er
en af de helt kloge, har fornemmelsen af, at der her er et problem, så han
her kan sætte en form for undersøgelse af problemet igang. Det kan mås-
ke, hvis vi ville sige, »du burde have vidst, at der lå et eller andet problem
i det, og du har ikke gjort noget ved det» udløse et ansvar, hvis det går galt.

Om punkterne 6 og 7, spørgsmålet om skattetænkning, kom særligt de
holdninger jeg nævnede indledningsvis frem, om vi løber en risiko eller vi
skal lade være med at tænke helt op til grænserne. Vi mener generelt, at
der ikke skal udløses erstatningsansvar ved skattetænkning. Vi mener, at
det er vigtigt for den rådgiver, der er anbragt i den situation, at han redegør
overfor klienten for de konsekvenser, herunder skattemæssige, som er en
følge af den disposition han er i færd med at lave. Men at gå udenom og
udtænke nye ideer, altså den aktive skatterådgivning vil vi nok mene, at
det er en god erhvervspolitik at gøre det, men at manden skulle gå hen og
blive erstatningsansvarlig, fordi han ikke gør det, mener vi ihvertfald, at
man skal være forsigtig med. Der er spørgsmål i denne forbindelse, om en
erstatning omfatter bøder, og det afviser vi ganske. Man må vist ikke en-
gang betale andre folks bøder, men hertil kommer, at bøderne er udmålt
efter den enkelte klients forhold, og ikke efter selve det strafferetlige for-
hold alene. Punkt 8 blev vi af tidnød hurtigt enige om at sige ja til. Det
er svært, bevisproblemerne omkring erstatningens størrelse, så det vil jeg
glide ud over.

Omkring punkt 9 om ansvarsfraskrivelsen, var det vores opfattelse, at
man bør ikke fraskrive sig ansvar. Heller ikke for tvivlsomme dispositioner
ved en egentlig ansvarsfraskrivelses-aftale, men derved at, man har gjort
klienten opmærksom på, at der er forskellige muligheder eller dette er tvivl-
somt eller hvordan det skal udtrykkes, mener vi, at ansvaret er væk, fordi
klienten jo har fået den besked, der kan gives om problemet. Så vi mener,
at det vil være forkert at lave egentlige ansvarsfraskrivelse. Og det går for-
metlig også op for dem der gør det, for på et eller andet tidspunkt vil
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klienterne vel ikke spørge ham mere, hvis han ikke vil tage ansvaret for det
han laver.

Om de strafferetlige problemstillinger, har vi også nogle bemærkninger.
Den første er dette, at hvis der pålægges erstatningsansvar, der tvinger skat-
terådgiveren helt op på kanten, og der er straffeansvar på den anden side,
om det skal have indflydelse på straffeansvaret, og det var der et par hold-
ninger til. Den generelle holdning var, at det skal ikke have indflydelse på
straffeansvaret. Den anden holdning var den, at man bare kan holde sig
tilstrækkeligt indenfor linien. Det kunne udløse en lang diskussion, som vi
sprang over. Det andet spørgsmål var, om ukendskab til loven skal discul-
pere ved straffespørgsmål, og der har jeg bare besked på at sige, at der er
spørgsmål, om dette ikke skal ligestilles med en faktisk vildfarelse, som man
jo gør, såvidt jeg forstod i særlovgivning med disculperende virkning.

Til punkt 3 om revisor, advokat og klienten skal bedømmes over en kam
er svaret nej. De skal bedømmes hver for sig. I punkt 4 var vi opmærksom-
me på, at det ikke er særligt heldigt, at anmeldelsen selv skaber grundlaget.
På den anden side er vi tilbøjelige til at have den opfattelse, at det nok er
den bedste mulighed vi har, kombineret med dette, at for en forsvarer, som
måske har rimelig forstand på det, han beskæftiger sig med, altså skatteret
i denne forbindelse, og revisorbistand på forsvarets side og håbe, at det kunne
løse den vanskelighed der ligger i, at det er skattemyndighederne der rejser
sagen, og skaber grundlaget. Om det sidste punkt er vi enige om i den be-
tragtning, at det ikke er særligt hensigtsmæssigt, nu siger vi altid, at det
er domsmændene, der ikke forstår det, eller måske ofte ikke forstår skatte-
retlige problemer. Det hænder også, at dommerne ikke gør det. Så vi er til-
bøjelige til at sige, at ideen om at gå i landsretten som første instans er god.
Det er bemærkningerne fra gruppe 1.

Landsretssagförer JØRGEN HEDE, Danmark:

Jeg hedder Jørgen Hede, og jeg har i en årrække haft mit virke i Hafnia
netop med advokatansvar som speciale. Jeg har også haft en advokatbes-
talling og været på diverse advokatkontorer i min ungdom.

Med hensyn til de to første spørgsmål: Hvordan ansvaret skal bedøm-
mes i relation til de forskellige personkredse, der virker som rådgivere, og
hvordan ansvaret nærmere skal gennemføres, er vort standpunkt: Når man
giver sig af med professionel rådgivning, er det selvfølgeligt, at der hermed
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følger et ansvar. Ligesom det foregående indlæg mener vi, at »culpa»-normen
må tillempes efter hver gruppes uddannelse og det, som pågældende skal
tage sig af. For så vidt angår revisorer og advokater, bør disses ansvar
strække videre end f. eks. forsikringsmanden, der rådgiver på et begrænset
område eller ejendomsformidleren.

For så vidt angår punkterne 3 og 4, som vedrører ansvaret dels ved kla-
re retsspørgsmål, dels ved rådgivning i relation til forhold, som man ikke
kan udtale sig om med fuldstændig sikkerhed. Her er det vigtigt, at advo-
kateii informerer klienten om, at advokaten ikke kan garantere for resulta-
tet.

Spørgsmål 5, Bør der kunne tænkes ansvarsfrihed med hensyn til klare
skattespørgsmål, fordi området er uoverskueligt og indviklet.

Standpunkt 1. Det må skæres ud i pap, at man befinder sig i et sådant
område, og hvis dette ikke er sket, ifalder man et ansvar, som nærmer sig
et objektivt ansvar.

Standpunkt 2. Her må — som indenfor mange af juraens områder —
sondres alt efter karakteren af den rådgivning, som ydes. Hvis klienten kom-
mer til advokaten/revisoren og fremlægger er klart afgrænset problem, som
han ønsker løst, da mener man at ansvaret er strengt, ja nærmest er et ob-
jektivt ansvar. Hvis der derimod er tale om en mere almen vurdering af et
skattemæssigt kompleks, navnlig hvis rådgivningen ydes som et supplement
til en anden ydelse, da bør ansvaret ikke være så strengt som i det første
tilfælde.

Jeg skulle på min gruppes vegne spørge Vinding Kruse, som har været
med til at udforme lempelsesreglen i paragraf 24, hvad der nærmere må an-
tages at ligge i bestemmelsen. Lempelse af ansvaret kan ske, når det må an-
ses at være urimeligt tyngende for den ansvarlige eller når ganske særlige
omstændigheder i øvrigt gør det rimeligt. Der nævnes dernæst skadens stør-
relse, ansvarets beskaffenhed, skadevolderens forhold, skadelidtes interes-
se o.s.v. Der er sådan set tale om mange modstridende hensyn, der her gør
sig gældende. Vi har været inde på, at det ikke bør være afgørende, om
erstatningsansvaret, som udløses er beskedent, f.eks. 10.000 kr., eller even-
tuelt et par millioner. Må det afgørende ikke være karakteren af den opga-
ve, der ganske naturligt må påhvile rådgiveren i den konkrete situation, her-
under hvor stort et arbejdsmæssigt engagement der skal til for at komme
til bunds i problemet.

Dernæst kommer vi til det vanskelige spørgsmål skattetænkning. Fra
dansk side, var der nogenlunde enighed om, atskattetænkning i et vist om-
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fang er en pligt. Der kan ved undladelse heraf blive tale om ansvar. Jeg me-
ner, at Vinding Kruse ser noget anderledes herpå.

Fra svensk side kom et inspireret og udmærket modspil, idet man gjor-
de opmærksom på, at man i Sverige har en generalklausul, som jeg kan re-
fere nogenlunde således: »Er den valgte juridiske adfærd anvendt alene med
det formål att bringe en skattelettelse i stand, da kan skattemyndigheden bort-
se fra denne og gennemføre beskatningen. » Dette fortolkes derhen at her-
efter er det ikke forsvarligt at medvirke til en sådan disposition. Fra dansk
side fremdrog men det i dagspressen omtalte forhold, at man ved køb af
skibsanparter kan opnå betydelige skattelettelser. For nogen tid siden blev
det omtalt, at visse af disse skibe sejeide med våbenlast, hvilket er lovligt.
En dansk politiker — Bernhard Baunsgaard — havde investeret penge i et
af disse skibe. Den pågældense politiker indtog standpunktet, at dette var
uacceptabelt for ham, hvorfor han ville skille sig af med disse anparter. Jeg
mener, at en dansk advokat ikke, hvis en tilsvarende investering for en klient
kommer på tale kan fraråde dette. Hvis han ikke informerer klienten om,
at dispositionen er lovlig, ifalder han et ansvar.

Afsluttende kan anføres, at en advokat, som rådgiver på skattetæn-
kningens område, bliver ansvarsfri, hvis han konkluderer, at spørgsmålet
om, hvorvidt det tilsigtede resultat kan opnås, er tvivlsomt.

Vi sprang let hen over 8, som vedrører bevisproblemer og kom til spørgs-
målet om ansvarsfraskrivelser. Det var helt klart, at hvis advokaterne be-
gynder generelt at fralægge sig ansvaret for, hvad de beskæftiger sig med,
så kan de hurtigt lukke deres forretning. Men vi mente, at netop når der
gives rådgivning med hensyn til intrikate og vigtige skattespørgsmål, som
må henstå som tvivlsomme, da må man kunne foretage den pågældende
reservation, og derved fri sig for et ansvar, hvis det senere viser sig, at det
tilsigtede resultat ikke opnås.

Det var sådan set, hvad jeg ville sige. Vi nåede slet ikke at tage stilling
til den strafferetlige side af sagen.

Debattledaren, professor ANDERS VINDING KRUSE, Danmark:

Med hensyn til lempelsesreglen i erstatningsansvarsloven § 24, så har jeg
kort givet de vigtigste fortolkningsdata i min fremstilling på side 149—150,
og man må nok sige, at karakteren af denne ans var slempelse har undtagel-
sens præg. Det er en sikkerhedsventil på erstatningsansvaret, og derfor er
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det naturligt først og fremmest, at det skal være urimeligt tyngende; det
vil sige, at det nærmer sig det velfærdstruende. Men der lægges også vægt
på ansvarets beskaffenhed, og der tales jo også i anden sætning, om det
bør være rimeligt at sætte ansvaret ned. Her er jeg inde på, at hvis det er
et principalansvar for en fuldmægtig eller kontoret i det hele taget, så kunne
man også tænke sig en lempelse, selvom ansvaret ikke er velfærdstruende.
Vi har i Danmark endnu ikke set domme, der har anvendt bestemmelsen
på det foreliggende område.

Dette fører frem til det andet spørgsmål, som også har været berørt,
nemlig om man eventuelt kan indskrænke sit ansvar, og bør man kunne
indskrænke sit ansvar, f.eks. ved at sige: Min ansvarsforsikring er 1,5 mio.
kr. og jeg vil ikke påtage mig et ansvar, der går ud over dette?

Advokat PER HAKAN OSVALD, Sverige:

Vinding Kruse säger att skadeståndsansvaret grundas på culpa i kon-
traktsförhållanden. Culpan har det varit mycket tal om men inte så mycket
om kontraktsförhållandet. Man torde utgå från att kontraktet innebär ett
åtagande att lämna råd i överensstämmelse med någon »normal advokat-
standard» men diskuterar inte om någon sådan standard med styrka av han-
delsbruk eller sedvänja existerar eller vad denna skulle ha för innehåll. I
stället utgår man ifrån, att om det är klart att advokaten kunnat — objek-
tivt sett — uppnå ett bättre resultat för klienten genom en annan rådgiv-
ning eller genom att ta upp en fråga som inte blev behandlad, advokaten
inte fullgjort uppdraget och skall ersätta den uppkomna skadan. Det är ju
i så fall, som grupp 5 nämnde, ett objektivt ansvar som åläggs advokaten.

Jag skall ta upp några aspekter på det här. Det känns inte riktigt att
tänka sig en ansvarsfriskrivning som en del av kontraktet. Advokatens
normala relation till sin klient är ofta den att han gett klienten råd i olika
sammanhang under så lång tid att det uppstått ett särskilt förtroendeför-
hållande mellan dem. Att advokaten då skulle lägga in en uttrycklig reser-
vation i syfte att begränsa sitt skadeståndsansvar verkar varken rimligt eller
riktigt gentemot klienten eller gångbart i normala advokat- och klientrela-
tioner. Den senaste rapportören sade att han inte trodde på en begränsning
av ansvaret men alla som har talat om att advokaten skall ha ett så här långt-
gående ansvar tycks vara ense om att advokaten skall kunna tala om för
klienten vad det finns för experter och rekommendera klienten att vända

18
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sig till en av dem. Detta är också en form av ansvarsfriskrivning, eftersom
det enligt flera talare torde leda till att klienten vänder sig till någon av dessa
andra advokater för att skaffa sig ett bättre råd. Jag tror inte det är
realistiskt.

Min tveksamhet avser framför allt de fall där advokaten inte har tagit
upp ett problem som har anknytning till det klienten har bett honom göra.
Vi talade i vår grupp framför allt om Östre Landsrets dom 1981, där advo-
katen hade fått i uppdrag att ombesörja skilsmässa och bodelning och blev
skadeståndsskyldig, eftersom han försummat att ta upp vissa skatteaspek-
ter som skulle lett till en gynnsammare utgång, eventuellt. Också ett annat
exempel nämndes från norsk sida. En advokat hade fått i uppdrag att rep-
resentera en fastighetsägare i ett expropriationsärende och underlät att tala
om att skatten på expropriationsersättningen kunde nedbringas genom att
köpa statsobligationer. Det går för långt att utkräva ett ekonomiskt ansvar
av advokaten i det läget. Han har, om man ser till kontraktets innehåll, inte
fått uppdrag att göra annat än en bodelning respektive handlägga en ex-
propriation. Enligt min mening vet alla att alla större affärer har skatterätts-
liga aspekter. Om inte klienten ens frågat honom om dessa, menar jag att
det för för långt att generellt kräva att advokaten självmant tar upp frågan.
Om en advokat som inte har skatterådgivning som specialitet får ett uppdrag
inom familjerätten eller fastighetsrätten så skulle han för att kunna lämna
ett tillförlitligt råd behöva göra ett avsevärt merarbete för att komma fram
till det resultat som domstolarna begärt och det är inte alls säkert att klien-
ten skulle vilja att han lägger ned det arbetet och åsamkar klienten en större
arvodeskostnad än denne tänkt sig. Begär klienten det så är det klart att
han skall sätta sig in i frågan eller tala om att han inte är särskilt specialise-
rad på området och att klienten därför bör vända sig till någon annan.

Också bland läkarna finns allmänpraktiker och specialister. Den som
vet vilken sjukdom han har är kanske bättre betjänt av att åka till Stock-
holm och få specialistvård än att vända sig till sin allmänpraktiker på or-
ten. Om den sjuke nu ändå vänder sig till allmänpraktikern på orten och
vill ha hans hjälp så är det ju inte rimligt att denne läkare skall dra på sig
ett skadeståndsansvar enbart därför att han inte är lika kunnig som specia-
listen. Jag menar alltså att frågan om ansvaret för rådgivning också måste
nyanseras med hänsyn till vem man »kontrakterat» och för vilket uppdrag.

Jag vill sluta med några rader ur ett kapitel om negligence i Lord Den-
nings bok The Discipline of Law (s. 280):

»During this discussion I have tried to show you how much the law of negligence
has been extended; especially in regard to the negligence of professional men. This ex-
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tension would have been intolerable for all concerned — had it not been for insurance.
The only way in which professional men can safeguard themselves — against ruinous
liability — is by insurance.»

Försäkringsfrågan har redan berörts. Det blir ju inte advokaten som till sist
står för den kostnaden utan det blir klienterna eller samhället, eller båda.
Därför bör man bedöma frågan rättspolitiskt i Sverige och de andra nor-
diska länderna, innan man vidgar ansvaret för rådgivning så att man inte
hamnar i den situation som Denning talar för Englands del och som väl ändå
inte är så dålig som den är i Amerika.

Professor, dr. juris, OLE GJEMS-ONSTAD, Norge:

Referenten viser til kompleksiteten i skattelovgivningen. For å forstå hvor
aktuelt dagens tema vil være i fremtiden, tror jeg det er viktig å påpeke at
vanskelighetsgraden i skattelovgivningen fortsatt kan øke. I Norge har vi
for eksempel i flere tiår regelmessig beklaget oss over hvor innfløkt og usam-
menhængende skattelovgivningen er. Disse bebreidelser har alle utgytt, og-
så de som har vedtatt lovene, — og med god grunn. Likevel har Norge len-
ge hatt et av de enklere inntektsskattesystemer i den vestlige, industrialiser-
te verden. Siden det, særlig for mediabruk, ofte har vært omtalt som uri-
melig uforståelig, har politikerne igjen og igjen følt seg preset til å love at
det skal bli enklere. Sannheten, ikke minst med overgang til stadig mer brut-
tobeskatning, er at reglene blir betydelig mer innfløkte. Også i Sverige og
Danmark har vi sett betydelige forverringer av regiene de senere år, i betyd-
ningen mer kompliserte. Det samme kan delvis sies om Reagans skatte-
reformer i U.S.A. De har i hvert fall ikke ført til et enkelt skattesystem,
i betydning teknisk lett tilgjengelig.

Det er flere grunner til at denne utviklingen antagelig vil fortsette. Ett
er at politikerne vikler seg inn i uløselige dilemmaer fordi de lover paradok-
ser. Vi skal både få enkle og rettferdige skattesystemer. Disse to hensyn lar
seg ikke forene, i hvert fall ikke i inntektsskattesystemer med så høye skat-
tesatser som i Norden. Derfor vil det alltid være mulig å bebreide skattesys-
temet fra det ene eller det andre ståsted. I tillegg vil et moderne inntekts-
skattesystem alltid være såpass vanskelig at man kan beklage seg over kom-
pleksiteten. Siden politikerne lett tar del i de sterke bebreidelsene mot skatte-
lovgivningen, vil de naturlig ta på seg et ansvar for å gjøre noe med den.
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Stadig ny lovgivning er et viktig bidrag til at det hele blir mer uoversiktlig,
ikke minst fordi overgangsregler kan være de »verste», sett fra et teknisk
synspunkt. Utenfor den rent politiske prosess ligger andre faktorer som bi-
drar til økt vanskelighetsgrad i skattelovgivningen. Vi har utviklingen i fi-
nansmarkedet, med stadig nye finansinstrumenter, som til dels er atskillig
mer raffinerte enn tidligere. Finansmarkedet har vist en stor evne til å om-
stille seg, blant annet til nye skatteregler. Folks personlige økonomi er bed-
re, og de har et høyere utdannelsesnivå. Mange har bedre forutsetninger
for å involvere seg i transaksjoner som har et visst teknisk nivå, og derfor
naturlig nok krever kompliserte skatteregler for å hanskes med dem.

Inntil det skjer en markert ideologisk forandring i holdningen til be-
skatning, er antagelig kompliserte skatteregler et forhold vi må leve med.
Med fortsatt høye skattesatser vil skatteretten være en aktuell problemstil-
ling for dem som skal rådgi om enkeltpersoners og bedrifters økonomiske
forhold. Det har vært en viss endring i juristrollen, i den forstand at flere
forretnings jurister må venne seg til å beherske skatterett i noen grad. Å
betone muligheten for et økonomisk ansvar, kan både stimulere til øket
innsikt i skatterett, og til at man klarere tar stilling til om dette er av de
juridiske disipliner man vil gi klienten inntrykk av at man behersker. Etter
Østre landsrets famøse dom 20. mars 1981, hadde vi i det norske tidsskrif-
tet Skatterett tre artikler med utgangspunkt i dens problemstillinger: en
artikkel av meg selv i Skatterett i 1982 s. 224, en av advokat Truls Leikvang
i Skatterett 1982 s. 333, og en av professor Nils Nygaard i Skatterett 1983
s. 133. For norske forhold tror jeg imidlertid. Østre landsrets dom kan
representere en viss avsporing. Jo mer man ser til denne dom, jo strengere
virker den. Så langt synes problemet i Norge særlig å være de mer grove
feil. For å ta et eksempel fra praksis som jeg nylig har arbeidet med: En
høyesterettsdom avsies i januar (Rt. 1986 s. 97). Den tar stilling til et skat-
tespørsmål som lenge har vært diskutert vedrørende leietagers påkostnin-
ger på utleiers bygg. Dommen bestemmer at påkostningen skal inntektsfø-
res hos utleier som en form for leieinntekt. En slik dom har helt klare kon-
sekvenser for hvordan påkostninger bør utføres i et leieforhold. Ca. et halvt
år etter gir en advokat et råd om utleie, hvor han forutsetter at leietager
skal foreta meget omfattende påkostninger. På bakgrunn av høyesteretts-
dommen ville dette nærmest være en økonomisk katastrofe for utleierne
i den konkrete saken. Det dreiet seg om flere millioner kroner i et potensielt
skattetap som meget lett kunne vært unngått, uten at man på noen måte
kunne tale om konstruksjoner. I dette eksemplet var det helt enkelt at eien-
dommen selges, og pengene reinvesteres på annen måte. Advokatens hold-
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ning når han konfronteres med høyesterettsdommen, er selvfølgelig en viss
uro. Men tydelig var spørsmålet om erstatningsansvar så langt borte fra hans
tenkemåte, at han faktisk ble forbauset da klienten ønsket å avslutte opp-
draget, og ikke betale honorar. Mitt inntrykk fra andre saker, er også at
det slående er hvordan åpenbare rådgivningsfeil ikke får konsekvenser, i
hvert fall ikke erstatningsrettslige. Derfor tror jeg det er en viktig oppgave
å bidra til at spørsmål om erstatningsansvar for mangelfull skatterådgiv-
ning blir opplevet som en klarere realitet. I prevensjonsøyemed tror jeg det
er vesentlig at advokater tydelig tvinges til å gi uttrykk for hva de behersker,
og hva de ikke mestrer.

Et aspekt når man skal ta stilling til advokatenes ansvar for feilaktig
skatterådgivning, vil selvfølgelig være at dette er en konsulentgruppe som
til dels er meget høyt honorert. Når forretningsadvokatene i Oslo, for ek-
sempel, fakturerer kr. 1.000 i timen, og noen ganger i realiteten atskillig
mer, må en klient ha rett til å vente at man sier fra om man ikke har innsikt
i de spørsmål man skal ta seg av.

Visstnok skal det i Den Norske Advokatforenings uttalelser om disipli-
nærsaker ikke være en skattesak inntil en uttalelse av 26. november 1984.
Der tok Advokatforeningens disiplinærnemnd stilling til en erstatningssak
som nettopp gjaldt uanmodet skatterådgivning. Nemnden fant rådgivningen
mangelfull og i strid med god advokatskikk. Denne saken kan ha innevarslet
at feilaktig skatterådgivning er en del av det advokater kan bli holdt an-
svarlig for. Kanskje vil det også skjerpe klientens holdning til at man her
har en reell mulighet for å be om å få dekket sitt tap. Sakens etterspill er
imidlertid interessant, idet advokaten ble frifunnet for et erstatningskrav
fra klienten ved dom av Haugesund byrett av 22. september 1987.

Et av problemene med erstatningsansvar for skatterådgivning, og fast-
leggelse av den adekvate standard for aktsom opptreden, er at skatteretten
preges av svært mange regler som i den enkelte planleggingssituasjon skal
settes sammen. Hvis for eksempel en klient skal foreta en tilsynelatende en-
kel transaksjon, nemlig å overføre en fast eiendom til neste generasjon, og
betale minst mulig skatt, kan det være forbausende mange regler som in-
volveres. Det kan være tale om arveavgiftsregler, gevinstbeskatningsregler,
formuesbeskatningsregler, avkastning på løpende kapitalinntekter, kost-
prisregulering osv. Jeg tror mange av oss vil si i ettertid at vi forstår det
godt hvis en advokat glemmer et av de regelsett som involveres i trans-
aksjonen, slik at han tar feil av hvilken fremgangsmåte som er mest lønnsom.
Samtidig kan det være forholdsvis lett å påvise at fordi en regel ble over-
sett, tapte man et visst beløp på transaksjonen. Jeg har vanskelig for å
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skjønne at ansvaret ikke vil være nokså klart, så lenge det er en entydig regel
som, sett isolert, kan synes fundamental nok. Det vil ofte være utslag av
mangel på rutine at man ikke klarer å holde regiene sammen. En advokat
bør varsle, hvis han mener at han ikke kjenner tilstrekkelig til denne type
transaksjoner til at han kan forventes å huske på alle de regler som kan bli
aktuelle.

For norske forhold vil det være min antagelse at man imidlertid vil ha
vanskelig for å få med seg domstolene i skattekrav om mer »lur» skatte-
plankegging. Ett er selvfølgelig at man ikke kan vinne frem med et erstat-
ningskrav mot en advokat for ikke å ha gitt skatteråd om illojale tilfelle.
Dette vil nok også gjelde i grenselandet over mot det illojale, der man mer
kan tale om en »avansert» beherskelse av skattesystemet, med »interessant»
skatteplanlegging som konsekvens. Domstolene vil nok generelt ved de kla-
re tilfelle av skatteplanlegging nøle med å yte en erstatning til den som ikke
har fått maksimal gevinst. Men på dette området kan muligens antallet er-
statningssaker også i fremtiden være svært begrenset, fordi det kan være
eksponerende for klienten.

Når det gjelder profesjonsnormen, slutter jeg meg til det som er sagt
i debatten, at man må se på den berettigede forventning som klienten har.
Klientens forventning, slik den er kommet til uttrykk overfor advokaten,
må spille en stor rolle. En klient kan komme til advokaten som til huslegen.
Det er tydelig at personen søker en helhetlig ivaretagelse av omstendighete-
ne rundt en økonomisk transaksjon, hvor han ønsker for seg et endelig slutt-
resultat som er så godt som mulig. Det vil vanligvis bety mest mulig penger
etter skatt. Selv om det her ikke er vist til de skattemessige forhold ekspli-
sitt, må en advokat også ta hensyn til dette. Klienten venter å bli hjulpet
når det gjelder økonomiske forhold, og da er beskatning viktig. I andre til-
felle vil oppdraget være klart avgrenset. Det er ett bestemt forhold klienten
trenger hjelp til, uten at det er tilkjennegitt at man forventer at advokaten
skal ta hensyn til en større helhet. I slike tilfeller skal det mer til at skatt
trekkes inn. Men mye taler etter mitt skjønn for at en advokat, når han mot-
tar et oppdrag, bør be klienten presisere hva oppdraget gjelder. Er advoka-
ten i tvil om klienten ønsker at han skal ivareta skatteforhold, vil det i man-
ge tilfelle etter min mening ligge en plikt hos advokaten til å klargjøre dette.

Til slutt et lite moment fra debatten: Det ble nevnt at man kan se ten-
denser til å dømme i forhold som blir helt uoversiktlige. I Norge har i hvert
fall det »aksepterte» synspunkt vært at kompleksiteten i skattelovgivning-
en fører til flere uberettigede frifinnelser. Vanskelighetsgraden i skattelov-
givningen har vært benyttet til å fremstille de tiltalte ikke som de smarte.
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Forsvarerne har i stedet valgt å fokusere på dem som mennesker som ikke
klarte å forstå de vanskelige reglene. Mange, både legfolk og dommere, har
hatt lett for å kjenne seg igjen i det synspunktet.

(Tilføyet under korrektur: Den 8. januar 1988 avsa Høyesterett en dom
som vil ha stor betydning for erstatningsansvaret for skatterådgivning. Høy-
esterett omgjorde de to lavere instansers avgjørelser, og kjente en eiendoms-
megler erstatningsansvarlig for det skattetap klienten led ved at megleren
ikke hadde bidratt til å avklare de aktuelle skattespørsmål. Som hovedregel
fastslo Høyesterett at en megler ikke har en alminnelig plikt til uoppfordret
å ta opp skattespørsmål. Men etter de konkrete forhold i saken kan det lig-
ge en så sterk oppfordring til å vurdere skattespørsmålene at megleren for-
sømmer sin omsorgsplikt overfor klienten ved ikke å ta initiativ til dette.
Denne dommen er forsåvidt i samsvar med den juridiske teori på området
som den også bygget på. Men den må antas å representere en skjerpelse av
de betraktninger som i praksis gjøres gjeldende. Det må f. eks. stilles
ihvertfall like strenge krav til advokater som til eiendomsmeglere.)

Advokat GEORG LETT, Danmark:

Advokat Georg Lett fra København. Jeg blev fanget af en enkelt be-
mærkning, som professor Onstad kom med om den famøse Østre Lands-
retsdom. Han sagde, at det typiske er nok, at det er grove fejl, man bliver
gjort erstatningsansvarlig for, og at Østre Landsretsdommen forekommer
temmelig streng.

Set fra et dansk synspunkt er der det kedelige, at denne landsretsdom
blev fulgt op af en højesteretsdom, UfR 1985 s. 489 sidenhen, som jeg selv
procederede, og hvor resultatet ganske vist var et andet, men synspunktet
var det samme: at man har pligt til at give aktiv skatterådgivning. Det har
indpodet mig en del pessimisme med hensyn til den videre udvikling på det-
te område, fordi det plejer at være en fast antaget grundsætning på dette
område, at man ikke kan blive ansvarlig for forkert fortolkning af tvivl-
somme retsregler, i hvert fald ikke, hvis man har gjort opmærksom på, at
reglerne er tvivlsomme. Der var det særlige i denne højesteretssag, at der
gjorde jeg som et meget centralt synspunkt gældende, at den skattemæssige
konstruktion, som klienten ønskede i stedet for den, advokaten havde an-
vist, var ikke skattemæssigt holdbar. I landsretten bøjede retsformanden
sig frem mod mig og spurgte, om jeg ikke havde spurgt skattevæsenet, hvad
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de mente om den konstruktion. Så smilede jeg og sagde, at skattesager ple-
jede jo at blive afgjort af landsretten, så jeg gik ud fra, landsretten havde
glimrende forudsætninger for at tage stilling til konstruktionens holdbarhed.
Så trak dommerne sig tilbage med et syrligt smil, og kom frem til et resul-
tat, som ikke nødvendiggjorde, at de tog stilling til det skattemæssige prob-
lem, for retten lagde til grund, at man ikke behøver at rådgive om regler,
der befinder sig i det grå område. Højesteret tager heller ikke direkte stil-
ling til den skattemæssige konstruktion, men i vores gruppe, hvor vi disku-
terede højesteretsdommen, var vi enige om, at den skattemæssige konstruk-
tion var cementeret som holdbar. Højesteret mente som sit grundsynspunkt,
at advokaten burde have fundet frem til den billigste løsning, og det ligger
i præmisserne, at denne billigste løsning var den, jeg havde bestridt hold-
barheden af. Når man så alligevel frifandt, så var det fordi, denne løsning
ikke var kendt. Men det viser jo, at når man som et af hovedpunkterne i
sagen har procedure om, hvorvidt ordningen er lovlig, og man så i Højeste-
ret går ud fra, at der er ansvar for ikke at anvise denne løsning, så er der
ikke meget tilbage til de tvivlsomme retsspørgsmål. Det var jo et af de fun-
damentale problemer: om ordningen overhovedet var lovlig. Og hvis det så
ikke var tvivlsomt, hvad er så tvivlsomt.

Derfor tror jeg ikke, der bliver meget tilbage til ansvarsfrihed i tvivl-
somme retsspørgsmål. Når flere instanser af dommere i månedsvis har tyg-
get på disse problemer og fundet ud af, hvordan de mener, de skal løses,
så kan de slet ikke se, de er tvivlsomme længere. Der, hvor der stadig er
en mulighed for frifindelse, det er der, hvor Højesteret også hentede sin be-
grundelse: at konstruktionen ikke var almindelig kendt. Det var til at tage
og føle på, fordi man kunne dokumentere gennem fremlæggelse af hånd-
bøger, at ordningen ikke var omtalt i nogen håndbøger, artikler eller tids-
skrifter eller noget som helst. Det giver efter min opfattelse en lidt skæv
vurdering i disse sager, at det er procedurespørgsmål, hvad der er kendt,
hvorimod selve det tvivlsomme glider i baggrunden, fordi alt er oplagt, når
man har tygget på det tilstrækkelig længe i bagklogskabens synsvinkel.

Men det, som sagen gav en del anledning til uro om, var, at det kan
læses ud af dommen, at man skal tage et aktivt initiativ til at rådgive om
skattefiduser, og at man skal gå helt til grænsen til det strafbare. Den kon-
sekvens var jeg også i begyndelsen tilbøjelig til at drage af dommen, men
måske skal man tænke på, at disse meget strenge domme, vi har i dansk
ret, vedrører alle samme emne, nemlig skiftebehandlinger. Som én bemær-
kede, er skattereglerne i skiftesager som et skakspil, hvor man kan flytte
brikkerne efter bestemte regler og opnå forskellige skattemæssige fordele.
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Jeg tror, man skal være tilbageholdende med at trække paralleller til f .eks.
selskabsskatteretten, hvor det jo i de senere år har været sådan, at lige så
hurtigt som skatterådgiverne opdager hullerne, bliver de stoppet af lovgi-
verne. Der mener jeg, det må være vanskeligt at pålægge ansvar for at und-
lade at rådgive om skattefiduser. Jeg tænker ikke som Onstad på, at klienten
er bange for at lægge frem på bordet, hvad der bliver drøftet under møderne.
Den typiske situation er nok, at den primære skatterådgiver ikke anviste
en løsning, medens den endnu var lovlig. Og så kommer rådgiver 2, efter
at hullet er blevet stoppet, og siger, at det var forfærdeligt, at rådgiver 1
ikke udnyttede fidusen, medens tid var. Men der bliver det et spændende
spørgsmål, om man kan gøre den rådgiver ansvarlig, som slet ikke indså
den fidus, medens tid var, før tæppet gik ned, og det blev ulovligt. Det støder
advokater, hvis man virkelig i en situation, hvor lovgiveren føler, at det er
så umoralsk, at man må lovgive imod det, alligevel kan blive ansvarlig for
at undlade at rådgive om det. Jeg tror, at problemet har en helt anden
rækkevidde inden for disse områder, og hvis en sådan sag kommer op, skal
man ikke lade sig afskrække af den højesteretsdom, som er afsagt på dette
meget snævre, skifteretlige område.

Den teoretiske forestilling om, at man som rådgiver skal gennemgå al-
ternative muligheder med klienten, er ikke realistisk. Man kan ikke sige,
at så er der den mulighed, men den kan jeg ikke anbefale, for den er smås-
nusket, og så er der den mulighed, men den er strafbar, så det vil jeg også
fraråde. Det er ikke realistisk, og jeg tror ikke, sådan en advokat kommer
særlig langt. Hvis han har en god klient, så bliver han smidt ud, og hvis
han har en dårlig klient, så bliver klienten i hvert fald forvirret. Man må
træffe et valg. Man foretager en hel del valg om gode og dårlige løsninger,
inden man åbner munden over for klienten, og så oplyser man typisk kun
om én løsning, som man mener, er den rigtige. Så kan man fremhæve for-
dele og ulemper, men man anviser kun én løsning. I virkeligheden er ens
opgave at anvise »løsningen». Som min gamle laremester, højesteretssag-
fører Bondo Svane sagde: »En advokat skal være ligesom en læge. Lægen
skal ikke sige til patienten, at han skal stå op, når han har det lidt bedre
og føler, at det går godt osv. Han skal sige: »De skal stå op torsdag kl. 12.»
Og lige så kategorisk skal advokaten være. For selv om vi kommer i den
situation, at man pålægger ansvar helt ud til grænsen af det strafbare, ændrer
man ikke herved rådgiveradfærden. En rådgiver vil blive ved med at afskære
en hel masse løsninger, som klienten aldrig hører om. Hvis man pålægger
ansvar for ikke at rådgive om disse grå løsninger helt ud til grænsen — i
det område, som rådgiveren har siet fra for sit eget vedkommende: køb af
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underskudsselskaber til bortdestillering af overskud i erhvervsvirksomheder
og andre friske ting, som man ser omtalt — så er erstatningsansvaret en
form for erhvervsrisiko, som man ikke kan gøre noget for at imødegå. Det
har ingen præventiv virkning mere. Man må akceptere det som en byrde,
uden at man føler, at man kan bebrejdes noget i den anledning. Det bliver
lidt i retning af den gammeltestamentlige arvesynd — det er noget, man får
på sine skuldre, og som man må bære som et andet kors.

Politiadvokat TOM STOLZENBACH, Danmark:

Tom Stolzenbach, jeg er politiadvokat i København. Det der bringer mig
op, er noget af det, som vi ikke har været så meget inde på, nemlig de straf-
feretlige problemstillinger ved skatterådgivning.

Om det rette forum — domstolenenes saglige kompetence — til behand-
ling af skattestraffesager er det fra norsk side blevet nævnt, at norske dom-
stole reagerer på en anden måde end hvad der er fremkommet fra de tid-
ligere talere. Hvis der er noget som norske dommere ikke forstår, så fri-
finder de. Det er af indlederne blevet gjort gældende, at man skulle have
et andet forum end by- og underretterne til at behandle skattestraffesager,
idet man ofte kommer ud for, at såvel de juridiske dommere som domsmænd
slet ikke forstår disse sager. Herefter skulle de danske domstole reagere lige
stik modsat af norske domstole, idet de domfælder ud fra en betragtning
om at dette skattearrangement er odiøst. Man har ikke tilstrækkelig øje for
den lovlige skattetænkning.

Dette fører over til nogen af de spørsmål som vi i dag har fået omkring
de strafferetlige problemstillinger, og her er det spørgsmålene 4 og 5 jeg vil
kommentere. I spørgsmål 4 står der, at der i dansk retspraksis synes at væ-
re en vis uvilje imod at tage stilling til de materielle skattespørgsmål under
straffesager. Efter min opfattelse er det sådan, at langt de fleste skatte-
straffesager har et meget simpelt faktum. Der kan f.eks. være tale om at
man ikke blot laver dobbelt bogholderi, men at man tillige laver dobbelt
faktureringer, således at der kun vises det ene hold fakturaer for skattevæ-
senet. Et andet eksempel kunne være et spørgsmål om en skatteyder er fuld
skattepligtig til Danmark, d.v.s. et spørgsmål om hvor stor en tilknytning
skatteyderen har til landet, hvilket ofte drejer sig om at bevise hvor lang
tid den pågældende har opholdt sig i Danmark. Disse problemstillinger finder
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jeg klares bedst af de domstole, som er vandt til at vurdere beviser nemlig
kriminalretterne.

Tilbage bliver de enkelte, men meget store og ofte meget omtalte sager
som indeholder svære skatteretlige spørgsmål. I disse sager er det min erfa-
ring, at de bliver meget udførligt og indgående behandlet af kriminalretter-
ne. Bevisførelsen foregår over flere dage og domspredemisserne er, i mod-
sætning til andre straffedomme, ofte uhyre fyldige med hensyn til de mate-
rielle skatteproblemer. Jeg har således set domme, der har anvendt 15 A
4 sider til udredningen af de materielle skatteregler. På denne baggrund stiller
jeg mig derfor noget tvivlende overfor en påstand om at retstilstanden skul-
le være så dårlig, som det er blevet gjort gældende fra indledernes side.

Når det endvidere gøres gældende, at dommene i skattestraffesagerne
er meget tvivlsomme, hvilket bl.a. kan belyses af, at en del af dem bliver
omgjort fra landsret til højesteret, så tror jeg man her tænker primært på
de civile skattesager. For skattestraffesagernes vedkommende så finder jeg,
uden at have nogen form for statistik, at det i grunden er meget få domme,
der bliver ændret i ankeinstansen.

Med hensyn til om man kunne finde et andet og bedre forum til at be-
handle skattestraffesager i, så skal jeg pege på at man i Danmark diskute-
rer noget lignende f.s.v. angår de større økonomiske sager. Man har her
været inde på, at sagerne skulle køres i Sø- og Handelsretten.

Jeg finder derimod ikke at det ville være nogen god ide at lade skatte-
straffesagerne starte i landsretten — ligesom nævningesagerne — idet man
så kun ville få en domstol, der tog stilling til bevisvurderingerne, da højes-
teret jo som bekendt ikke gør dette i straffesager.

Derimod finder jeg at man hellere skulle gå ind og overveje nogle sær-
domstole, der tog sig af såvel skattestraffesagerne som de særlige store
økonomiske sager.

Skatterådgiver, cand jur HENRIK LERCHE, Danmark:

Der er to aspekter i generalrapporten, men det er kun det civilretlige,
jeg vil beskæftige mig med, og lade det strafferetlige ufortalt. Vi har hørt
om enorme erstatningskrav, der er blevet rejst for skatterådgivning, navn-
lig i USA og Canada, og må håbe, at de ikke får en afsmittende virkning
til de danske og skandinaviske forhold.
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Skattereglerne bliver idelig lavet om, som også nævnt i generalrappor-
ten på side 149 om kompleksiteten, og det er helt uacceptabelt, navnlig ud
fra et synspunkt om forudberegnelighed og retssikkerhed. Det er jo lidt ke-
deligt at måtte konstatere for en skatteyder og hans rådgiver, at forholdet
over for fiskus er som at spille ludo med storebror: Ligesom man er ved
at vinde, så bliver reglerne eller praksis lavet om.

Men så stiller professor Vinding Kruse det provokerende spørgsmål, om
uvidenhed til disse detaljerede lovregler, bekendtgørelser og circulærer —
nu har vi i Danmark Juristforbundets skattelovsamling med 13—1400 sider
— skulle medføre en ændret bedømmelse af rådgiverens ansvar i lempende
retning. Her tror jeg, at man må affinde sig med, at der bør gælde et stort
ansvar for en professionel rådgiver. Dette gælder også, hvor der er tale om
ukendskab til specielle, især nye lovbestemmelser, men er i modsætning til
Vinding Kruses synsmåde (side 150).

En anden situation er den, hvor lovbestemmelserne ikke bliver ændret,
de er de samme, men de tilfælde i det praktiske liv, som de dækker, under-
kastes nu en ændret bedømmelse. Der sker en egentlig, men generel praksis-
ændring på området i en skærpende retning. Skatterådgiveren bliver ikke
altid så godt hjulpet ved at følge med i den skatteretlige litteratur. Den er
sådan set — under hensyn til de mange praksisændringer og de store beløb,
der er tale om — meget pauver. Det hænger til dels sammen med, at rådgi-
verne næsten udelukkende bruger deres tid på direkte klientrådgivning frem-
for at skrive dårligt betalte artikler om disse emner til glæde for andre. Dér
finder man altså ikke den støtte, som man finder inden for andre retsdis-
cipliner end skatterettens område. Hvor myndighedernes fortolkning ikke
er alment kendt, må rådgiveransvaret kunne bortfalde.

Det samme gælder, hvor den konkrete afgørelse får et andet udfald end
forventet, ikke fordi sags- eller selvangivelsesmaterialet har været ufyldest-
gørende, eller på grund af myndighederne er blevet forholdt oplysninger af
en eller anden karakter, men snarere fordi myndighederne efterfølgende an-
skuer de materielle regler under en ændret synsvinkel, som betyder, at sagen
nu ikke kan stå for en nærmere efterprøvelse.

Herudover er danske domstole i en række tilfælde blevet væsentlig me-
re kritiske overfor visse arrangementer af en speciel skatteretlig karakter.
Jeg tror, at man nok kan sige, at generalrapporten måske ikke her er helt
up-to-date.

Der er således i rapporten, side 164, fremdraget Højesterets bemærk-
ning i Glistrup-dommen fra 1975. Det står i bemærkningen, »at den om-
stændighed, at forretningsmæssige dispositioner udelukker, eller dog delvis
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har et skattemæssigt sigte, ikke i almindelighed medfører deres ugyldighed».
Jeg tænker, at Højesteret i dag ville slå sig for munden og anvende mindre
bastante ord i præmisserne. Både Vestre og Østre Landsret citerede bemærk-
ningen i nogle senere afgørelser, hvor man tog den temmelig strengt på or-
dene til skatteyderens fordel. Disse sager har skatteyderen imidlertid på det
seneste tabt ved Højesteret.

Der var således en skatteyder, som i stor hast udrejste til Irland i en lidt
atypisk situation, og hvor Vestre Landsret i 1984 kom frem til, at »ønsket
om at undgå dansk beskatning findes ikke i sig selv at kunne bevirke, at
flytningen frakendes reel karakter». Højesteret nåede for nylig til et andet
resultat, hvad der udløste et meget betydeligt skattetilsvar. Det, der var ka-
rakteristisk ifølge præmisserne, var tilsyneladende en ændret bevisbedøm-
melse og måske også en lidt anstrengt regelanvendelse.

En anden sag, som viser at skattetænkertilfælde bliver underkastet en
skærpet bedømmelse, har vi i en dom om en overlæge, der havde lånear-
rangementer med et vekselerer firma for at få et rentefradrag. Landsretten
brugte i præmisserne et lignende ordvalg (»selv om skatteyderens eneste for-
mål med aftalerne havde været at opnå skattemæssige fordele»), som man
så i Glistrup-sagen fra 1975, og overlægen vandt sagen i Østre Landsret.
Højesteret fandt derimod, at han højst for et kort øjeblik havde været ejer
af værdipapirerne, som indgik i arrangementerne, og at arrangementer af
en sådan karakter ikke skulle nyde nogen beskyttelse skattemæssigt.

De to sidste højesteretsafgørelser er meget nye, men man kan ane, at
evnen til arkitektonisk komposition, der ligger til grund for handlingsfor-
løbet i visse skattesager, nu underkastes en skærpet bedømmelse. Hvor det-
te forløb tillige viser en svaghed for det rent konstruktive, for stilladset som
stillads, så vil Højesteret kunne skære igennem. I de sager, vi må påregne
at møde i de kommende år tror jeg, at mange af dem vil vise, at omgåelses-
synspunktet, som også er nævnt flere steder i rapporten, f.eks. side 152,
159, 162 og 163, vil få en mere fremtrædende plads. Det bliver i rapporten
også tilkendegivet, at skatterådgivere skal have en bred margin. Det ved jeg
ikke rigtigt, om de skal i sådanne tilfælde.

Der må man sige, at moral kan være godt i skattesager, men dobbelt-
moral kan også være for meget af det gode. Honorerede rådgivere skal vel
ikke være en form for ømtålelig silkeadel, der, når det går galt, kan fra-
skrive sig ansvaret for rådgivningen. Hvor der er tale om urent trav, kan
man spørge, hvem som er rytteren i sagen. Er det klienten eller rådgiveren?
Hvem skal økonomisk lægge ryg til den uholdbare rådgivning med de util-
sigtede skattekrav? Hvis det er klienten, der som rytter har skamridt sin råd-
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giver, og denne i samme åndedrag har sagt, at dette næppe holder, så må
erstatningsansvaret for rådgiveren lempes eller bortfalde.

Nu nævnte Georg Lett i sit indlæg den specielle højesteretsdom fra 1985,
hvor advokaten fandtes at have en selvstændig pligt til at rådgive to arving-
er om den skattemæssigt mest fordelagtige fremgangsmåde ved at lade en
landbrugsejendom gå i arv. Denne fremgangsmåde med udlæg til begge ar-
vinger tilligemed skattemæssig succession og herefter overdragelse af den
enes halvdel af ejendommen til den anden arving var ikke almindelig kendt.
Fremgangsmåden i denne sag ville alene være begrundet i skattemæssige hen-
syn.

Der kunne man stille sig selv et par spørgsmål: Hvis ejendommen bliver
udlagt til to arvinger, er det så tanken, at den ene arving så at sige over-
night skal sælge sin halvpart videre til den anden? Eller indgår halvparten
efterfølgende i arvingens økonomi, før denne efterfølgende beslutter sig til
salg, og halvparten går ud i omsætningen? Forskellen synes jeg ikke rigtigt,
man fik svar på i afgørelsen. Jeg tror, svaret vil kunne komme til at spille
en rolle i dag. Man husker den senere højesteretsdom om overlægen, hvor
ejerskabet højst var for et kort øjeblik. Er forholdet dette, så intenderer
det mod, at det i og for sig ikke er en realøkonomisk betragtning, der er
bærende for arrangementet, men overvejelser af skattemæssig karakter.

Der er et særligt problem med hensyn til erstatningsansvaret for rådgi-
veren, hvor omgåelsessynspunktet medfører, at dispositionen bliver tilside-
sat. Forskellen mellem jus og faktum vil man ikke altid kunne læse af dom-
men. Vi har som bekendt ikke i Danmark og Norge en generel omgåelses-
klausul som i Sverige og Finland. Ofte får begrundelsen for tilsidesættelsen
i stedet en snurrig formulering. Præmisserne siger ikke mere om omgåel-
sessynspunktets eller misbrugshensigtens betydning for skattesagens nega-
tive udfald, end Dostojevskis bøger fortæller om hans epilepsi. Men man
kan ikke i disse sager stikke en hvid pind i munden og tro, at problemerne
forsvinder.

Således vil en anstrengt regelanvendelse ifølge præmisserne kunne an-
vendes af klienten i en erstatningssag mod rådgiveren, som burde have kendt
reglens rette anvendelsesområde. Giver domstolene derimod udtryk for, at
bevisbedømmelsen har været udslaggivende for resultatet, vil rådgiveren i
reglen kunne gå fri. Klienten har ofte ikke fortalt alt, hvad han ved om de
faktiske forhold. Hvor hændelsesforløbet først kommer frem under parts-
forklaringerne og vidneafhøringerne i de forskellige instanser, må han selv
tage skade for hjemgæld.
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Professor STEN HILLERT, Sverige:

Jag tänkte bara kort ta upp två punkter, den ena hör samman med frå-
ga nr 8, den om bevisproblem och skadans storlek. Det var ju intressant
att någon av grupperna kom fram till att detta, att man får »förmånen»
att betala skatt, att det är en skada. Det kanske var skämtsamt formulerat
men det intressanta är alltså om man kan säga att skadan är densamma som
den skatteutgift man får. Jag tänker nu på de fall där det inte är ren skatte-
rådgivning utan skattefrågan är en bisak. Det gäller t ex en fastighetsaffär
och i samband med fastighetsaffären, innan parterna skriver på avtalet och
binder sig, får säljaren eller köparen en information om skatteeffekten av
affären och sedan visar det sig att det blev helt andra skatteeffekter. Det
kanske blev mycket dyrare skatteomkostnader för säljaren. Eller kanske kö-
paren inte, när han räknar på sina årliga utgifter, kan få den skattemässiga
bedömningen så fördelaktig som han fick information om. Det är naturligt
att den som då får en sämre skattesits, om det nu finns ett ansvar för rådgi-
varen, vill kräva ersättning med just den högre skatteomkostnaden. Jag tror
att det är ett felaktigt sätt att bedöma skadans storlek i ett sådant fall. Man
bör nog i stället fråga sig vad som skulle ha hänt om rådgivningen hade
varit korrekt och jämföra det händelseförloppet med det som blev det fak-
tiska. Då skulle kanske säljaren ha sagt: Jaså, blir det så dyrt att sälja, då
vill jag inte sälja alls! I så fall hade det inte blivit någon affär alls och då
är det ju svårt att göra en jämförelse, att hitta en skada. Eller också skulle
säljaren ha sagt, och det är det jag tror är det framkomliga, att om skatte-
omkostnaderna blir så mycket större då gör han affären endast om han får
mer betalt. Han skulle alltså höjt sitt krav på köpeskilling. Likadant, fast
tvärtom kan man säga ur köparens synpunkt. Om han visste att det blev
så mycket dyrare att äga fastigheten då skulle han sänka det pris han var
beredd att acceptera. Jag tror att enda framkomliga vägen att beräkna skadan
av sådan felaktig skatterådgivning det är just att gå på den ändring i köpe-
skillingen som är trolig att parterna i sådant fall skulle ha nått fram till och
det är antagligen ett lägre belopp än den skattekostnad det blir fråga om.
Det var den ena punkten. Den andra hör samman med fråga nr 2, som bl
a redan Per Håkan Osvald var inne på. Hela tiden när vi talar om ansvar
bygger vi faktiskt på kontraktsförhållanden och ser efter om man där räk-
nar med culpanormer eller hur man nu bär sig åt. Jag skulle vilja påpeka
att när det gäller den typen av affärer, där skattefrågan är en bisak, där
är det ofta så att vi har två parter. Tag t ex fastighetsaffären. Om då ena
parten, den blivande säljaren, anlitar en advokat för att få fastigheten såld
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och då advokaten inte ger säljaren rätt råd, t ex rätt information i skatte-
frågor, då är det klart, att det är ett kontraktsförhållande med dess culpanor-
mer som gäller. Antag i stället att köparen skulle ha behövt ett råd, en vik-
tig upplysning om skattereglerna, men det fick han inte av advokaten, där-
för att advokaten inte var anlitad av köparen. Den bristande kunskapen kans-
ke då ledde till skada för köparen. Hur ser man på det? Där har vi inget
kontraktsförhållande. Där skulle jag vilja dra en parallell med hur det går
till i Sverige nu om det är en mäklare som genomför affären. Enligt den
nya mäklarlagen som vi har haft i tre år i Sverige är mäklaren skyldig i viss
utsträckning att hjälpa båda parterna, även köparen. Han skall ge köparen
information bl a om boendekostnader och där ingår också skattesidan. Det
är då inte något kontraktsförhållande men ett lagfäst ansvar att ge de råd
köparen behöver, ett ansvar som faktiskt kan ge skadestånd. Även det är
då ett problem som går in under det vi diskuterat här idag. Eftersom de
flesta ser på detta ur juristens, advokatens synpunkt, skulle jag vilja ställa
frågan: Kan advokaten, som är anlitad av säljaren, ha något ansvar i att
informera, rådgiva köparen, som alltså är huvudmannens motpart? Jag und-
rar: Kan det möjligen vara så, att det här i någon mån finns ett liknande
ansvar för en advokat mot köparen i det fallet att det inte finns någon ad-
vokat på köparens sida utan den advokat säljaren anlitar är ensam i ären-
det? Den frågan skulle jag vilja ställa oavsett om det blir tid för någon att
besvara den idag eller om det leder till att någon funderar över den för ev
svar i senare sammanhang. För egen del tycker jag det vore rimligt att leta
efter en grund för att också advokaterna, om de nu gör fastighetsaffärer,
ska tillgodose båda parternas behov av rådgivning.

Debattledaren, professor ANDERS VINDING KRUSE, Danmark:

Jeg kunne måske besvare det spørgsmål, der blev rejst, med det samme.
Med hensyn til ejendomsmæglere og ejendomshandlere i Danmark er de un-
dergivet en bekendtgørelse, som ligger meget nær den svenske. Dér er der
også mulighed for at blive ansvarlig overfor køberen, selvom mægleren jo
i første omgang skal være sælgerens repræsentant. Det samme gælder, hvis
en advokat optræder som mægler, for så er han også undergivet mæglerens
ansvar. Det hænger iøvrigt sammen med, at mæglerne og dermed altså og-
så advokaten skal lave en opstilling over udgifter og indtægter ved en ejen-
dom, der sættes til salg. Der er det jo klart i retspraksis, at hvis disse oplys-
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ninger er forkerte, så kan det føre til, at køberen vender sig mod sælgeren
og siger, at han har fået forkerte oplysninger om ejendommens beskatning
og andre forhold, og derfor vil han nu kræve erstatning. Det vil han i et
vist omfang kunne gøre efter dansk ret, og i disse tilfælde kan sælgeren,
hvis fejlen ligger hos mægleren, eller hos advokaten, gøre et regreskrav gæl-
dende overfor disse to rådgivere.

Advokat FLEMMING HEEGAARD, Danmark:

Mit navn er Flemming Heegaard, og jeg er praktiserende advokat i Kø-
benhavn.

Jeg vil gerne gøre nogle få bemærkninger omkring den forskel, der lig-
ger for advokatansvaret i Danmark og i Sverige. Jeg forstår på nogle af mi-
ne gruppemedlemmer, at der er en såkaldt generalklausul i Sverige, der går
ud på, at man kan se bort fra den pågældende disposition, hvis den eneste
baggrund for, at dispositionen er gjort, er er det rent skattemæssige. Det
vil altså sige, at man i skattemæssig henseende ser bort fra dispositionen,
hvilket medfører, at man må betale skat som om dispositionen var gennem-
ført på sædvanlig måde. I den situation kan man sige, at ansvaret for advo-
katen nok er ganske fastlagt på forhånd. Hvis en advokat foreslår en disposi-
tion, der tilsidesættes, må forslaget betragtes som uetisk og ansvarspådra-
gende.

Hvis advokaten ikke har rådet sin klient til at undlade en disposition,
der tilsidesættes, må han også være ansvarlig. Men hvad medfører det? Hvis
klienten vidste fra starten, at han skulle betale fuld skat under alle omstæn-
digheder, jeg har lidt svært ved at se, hvordan man skal kunne opgøre et
tab, der kan henføres til en følge af advokatens dispositioner.

Efter dansk opfattelse må vi nok sige, at det er en temmelig kedelig klau-
sul, som jeg nødig vil have ind i dansk ret. På den anden side er det en mere
præcis klausul, som måske også kunne være med til at løse nogle af de an-
svarsproblemer, som vi vil komme til at opleve i den kommende tid i Dan-
mark. Henrik Lerche har kort været inde på den flydende grænse, der er
i dansk ret. Det er nemlig sådan, at man faktisk må sige idag, at alt hvad
der ikke er forbudt, er lovligt. Vi har ikke i Danmark en egentlig om-
gåelsesklausul, men vi har domstolenes løbende fortolkninger af, hvorledes
en konflikt skal løses. Det vil sige, at vi har domstolene til løbende at fore-
tage en egentlig fortolkning af de grænsetilfælde, hvor advokaten bør råd-
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give på den ene eller den anden måde. Det er for advokaten en meget kede-
lig situation.

Man vil også kunne sige, at den etik, som ligger til grund for, hvorledes
man skal rådgive i det ene eller det andet spørgsmål, er omgæret af en vis
tvivl. Enten har man domstolene til at gribe ind, eller også har man lovgiv-
ningsmagten. Som Jesper Lett nævnte før, vil en overskridelse af grænsen
for, hvad det danske samfund vil acceptere, kunne medføre en ny lov om
det pågældende spørgsmål. Indtil den ny lov er gennemført, lever advoka-
ten i en betydelig risiko for at blive ansvarlig for, at han ikke har rådgivet
til at gennemføre skattetænkning, som ligger på grænsen af det acceptable.
På den anden side ligger risikoen for at rådgive til en disposition, der med-
fører utilsigtet beskatning. Når vi bifinder os på den flydende grænse, me-
ner jeg, at det er væsenligt, at man ikke lægger alt for strengt ansvar på
den danske advokatstand. På den anden side er det klart, at vi i Danmark
ikke ønsker at have egentlige amerikanske tilstande, hvor advokaterne kan
bruge hinanden til at føre sager mod hinanden, og få forsikringsselskaber-
ne til at betale alle udgifterne, hvis vi ikke har rådgivet på den helt optimale
måde. Sådan har vi set det i en række sager om lægeligt ansvar i Amerika.
Modsat synes jeg nok, at professor Vinding Kruse går for langt ved sin vur-
dering af det temmelige lempelige ansvar, som advokater skal have i Dan-
mark.

Jeg mener, at advokatstanden som sådan vil være bedst tjent ved at ha-
ve et temmeligt strengt ansvar. Jeg mener ikke, at vi skal vurdere advokat-
gruppen som en helhed, som Vesten Jensen var inde på. Han nævnte, at
en stor del af advokaterne ikke har noget stort kendskab til en række skatte-
mæssige regler. Den vurdering kan man kun bruge, hvor der er tale om nogle
kendte problemstillinger, som opstår ved løsning af andre konflikter. Men
det, der er væsentligere, er den situation, hvor advokaten beskæftiger sig
med problemstillingen ud fra sin specielle skatteerfaring og ekspertise. In-
den for et sådant område mener jeg, at det er afgørende, at advokaten un-
derkaster sig et væsentligt større ansvar, end det Vinding Kruse lægger op
til idag.

Vi kæmper indenfor advokatstanden for en vis form for specialisering
indenfor en række områder — også for at bevare vores gebeter, f.eks in-
denfor ejendomsområdet, hvor gebeterne i Norge og Sverige er overtaget
af helt andre rådgivere. Derfor mener jeg, at det er specielt væsentlig for
danske advokater, at man også påtager sig et vist form for ansvar i forbin-
delse med rådgivning om skattespørgsmål i forbindelse med ejendoms-
handler.
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Jeg er egentlig talsmand for et temmelig strengt ansvar for advokatstan-
den i Danmark. Jeg mener, at de sager hvor en specialisering og et special-
kendskab er nødvendigt for den pågældende advokat, må man nærmest gå
ind for et objektivt ansvar eller ihvertfald et objektiveret ansvar. Den enes-
te fravigelse fra dette udgangspunkt er, hvis advokaten har sagt fra i tide.
Der mener jeg, det er vøsentligt at lægge vægt på sætningen »vigtigt er at
vide, hvad man ikke ved». Advokaten må simpelthen sige fra på et så tid-
ligt tidspunkt som muligt, hvis han går ind i en rådgivning, som han ikke
kan overskue. I modsat fald må klienten gå ud fra, at det opdrag, han har
givet advokaten, løses på den bedst tænkelige måde. Det er advokatens rolle
at forklare klienten, hvis der er nogle grænsetilfælde, hvor rådgivningen kun
kan gives med et vist tvivlsomt resultat. Jeg tænker ikke på et strafferetligt
resultat, men om den kan gennemføres rent skatteretligt.

Kun i de tilfælde hvor advokaten har præciseret, at han ikke mener, at
det svar han giver er uden tvivl, skal advokaten vare frisaget for ansvar.

Generalsekretær HARALD HALVORSEN, Norge:

Jeg er generalsekretær i Den Norske Advokatforening. Jeg kan i mangt
og meget gi min tilslutning til hva Flemming Heegaard sa om et strengt an-
svar, men vi skal da også som det ble pekt på, være klar over at det er mange
som ikke besitter den viten som dette strenge ansvar forutsetter. Spesialise-
ring var nevnt. Jeg er litt overrasket over at ikke dette emnet har opptatt
advokatene eller advokat foreningene i større grad. Ingen i de nordiske land
har en spesialistordning og så langt jeg kan bedømme, så tror jeg det er langt
frem innen vi får det. Men på dette området vi her diskuterer om skatteråd-
givning, så skal vi nok måtte erkjenne at de aller fleste har dårlige kunnska-
per om skatt, og allikevel diskuterer vi i hvilken grad de skal drive aktiv
skatterådgivning. I det øyeblikk vi får en spesialistordning, tror jeg proble-
met vil bli et annet. Jeg tror det ville gavne advokatenes omdømme og de-
res skikkethet hvis vi får en slik ordning.

Advokat FLEMMING HEEGAARD, Danmark:

Jeg er ked af, at jeg udtrykker mig så dårligt, fordi jeg på ingen måde
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mener, at det er et gode, hvis vi havde en generalklausul i Danmark. Det
kunne være med til at klarlægge de grænsetilfælde, der ville opstå. Men
jeg synes, at jeg meget tydeligt sagde, at jeg nødigt ville have en sådan regel
i dansk ret.

Når jeg siger dette, er det ikke så meget ud fra en ansvarsproblematik,
men mere ud fra en generel skattemæssig vurdering af situationen.

Debattledaren, professor ANDERS VINDING KRUSE, Danmark:

Der synes ikke at være flere indlæg, så tiden er kommet, hvor Jesper
Lett og jeg skal skulle afslutte debatten.

For mit eget vedkommende vil jeg først og fremmest udtrykke min tak-
nemmelighed. Jeg har både siddet i den ene gruppe, og hørt indlæggene her
under plenumdiskussionen. Jeg er på mange punkter blevet inspireret, og
jeg har også fået en del oplysninger, som har farvet mit syn på hele proble-
matikken.

Man har også været inde på spørgsmålet om, hvor streng man egentlig
skal være i disse spørgsmål. Det er rigtigt, at jeg er gået ind for en mere
lempelig ordning. Det er jeg også i forhold til den domspraksis, vi for øje-
blikket har i Danmark. Men netop fordi denne holdning har været lidt
polemisk, så kan man måske få det indtryk, at jeg synes, at man skal sænke
ansvarsstandarden langt ned. Det mener jeg dog ikke.

Jeg har opsumeret mit standpunkt, på side 165, hvor jeg siger, at ansva-
ret bør indskrænkes til tilfælde, hvor for det første skattebegrænsningen
er klart og utvivlsomt lovlig. Man skal ikke gøre en advokat ansvarlig for,
at han ikke tilråder en ordning, hvorom man kan sige »Ret beset kan vi
ikke være sikre på, om den overhovedet vil holde, den vil måske blive tilsi-
desat som en omgåelse.»

Så har jeg sagt, at den skal være almindelig kendt i skatterådgivnings-
kredse. Og deri ligger selvfølgelig et spørgsmål om, hvor stort et kendskab
man skal have til skattelovgivningen, og der mener jeg også, sådan som det
har udviklet sig, at det må være noget man kan tilegne sig ved at læse de
almindelige skatteretlige fremstillinger. Det skal ikke være noget man fin-
der ud af ved at gennemgå årgange af vores skattetidsskrifter og samtidig
foretager indgående sammenstillinger af forskellige regler for at udfinde en
særlig billig skatteordning. At gøre en rådgiver erstatningsansvarlig for at
undlade dette ville ikke være rimeligt.
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Med disse bemærkninger vil jeg gerne sige tak for indlæg og for diskus-
sionen her idag.

Advokat JESPER LETT, Danmark:

Indledningsvis vi jeg også takke for arbejdet i grupperne. En repræsen-
tant fra hver af grupperne har under plenumdebatten været på talerstolen,
og givet udtryk for enten sin personlige opfattelse eller den opfattelse grup-
pen er nået frem til.

Jeg vil komme med nogle afsluttende bemærkninger, og knytte nogle
kommentarer til nogle af de civilretlige problemstillinger i lyset af den de-
bat, der har været idag, og til slut komme med nogle bemærkninger om
de strafferetlige spørgsmål.

I vores gruppe var der en, der rejste det spørgsmål, som øjensynligt ikke
har været fremme i andre grupper, nemlig hvorfor vi overhovedet skal drøfte
advokatens ansvar for skatterådgivning. Hvis ansvaret skulle være begrænset
for skatterådgivning, skulle det så ikke være begrænset for al rådgivning.
Hvad er det der berettiger, at man drøfter specielt begrænsningen af advo-
katers ansvar, når vi taler om skatterådgivning. Der er mange andre områ-
der, som også er indiviklede, så hvorfor skulle ikke også de områder tages
op til debat. Det som har været motiveringen for at bringe særligt skatte-
rådgivningen i fokus, er at skatterådgivning og skatteproblemer dukker op
ligegyldigt næsten, hvilket spørgsmål man beskæftiger sig med indenfor ci-
vilretten. Ligegyldigt hvad man foretager sig idag, har det en skatteretlig
konsekvens, og i langt de fleste tilfælde er der mulighed for ved at anvende
forskellige kombinationsmuligheder at få forskellige skattemæssige resul-
tater. Baggrunden for, at man har taget emnet op, er at variationsmulighe-
derne er så store, og derfor er det nemt at forestille sig, at man ved ny over-
vejelse kunne have fundet en anden fremgangsmåde, der skattemæssigt fører
til et andet resultat. Dernæst gør progressionen i beskatningen, at folk i større
og større udstrækning fokuserer på, om de kunne have sparet noget i skat.

Så blev det nævnt fra en af diskussionsdeltagerne, at de sager, hvor der
var tale om advokatansvar, nok navnlig de tilfælde, hvor der var tale om
åbenbare fejl. Hvis der er tale om åbenbare fejl vedrørende klare retsregler,
mener jeg ikke problemet et så stort. Jeg tror ikke, at der er nogen der me-
ner, at der skulle gælde en særlig lav tærskel for ansvar for skatterådgiv-
ning. Det som er problemet ihvertfald i Danmark, er hvorvidt der er et ad-
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vokatansvar, når det efterfølgende viser sig, at man ved nogle snedige ar-
rangementer, som ikke er umiddelbart nærliggende men som ville have med-
ført en lavere skat. Det er ofte uklare uafklarede skatteretlige spørgsmål,
som munder ud i en erstatningssag mod rådgiveren, som ikke har anvist
den måde, som højesteret nu mange år efter at problemet blev bragt op,
har stadfæstet som en skatteretlig holdbar måde.

Så har det været inddraget i debatten, at man ved ansvarsbedømmelsen
skulle se på, hvad klienten forventede af rådgivning. Nogle har indtaget det
standpunkt, at klienten altid har krav på den optimale rådgivning også skat-
teretligt. Hvorimod andre lidt mere modificeret har sagt, at det må komme
lidt an på, hvad klienten beder om. Hvis han kommer og beder om skatte-
rådgivning, så skal man nok være meget grundig, og så skal reglerne være
meget spidsfindige, for at man kan komme frem til ansvarsfrihed. Men hvis
man kommer og beder om noget så enkelt som at få overdraget gården fra
faderen til sønnen eller andre ting, hvor man taler helt civilretligt, så er
spørgsmålet, hvor langt rådgiveren uopfordret skal gå i skatterådgivning.

I den bedømmelse kunne man måske inddrage det, som har været ind-
draget fra fleres side, nemlig spørgsmålet om honoraret. Jeg mener ikke,
at det er den principale nøgle til at løse spørgsmålet, men der bør dog være
en vis sammenhæng mellem det man beder om og det man skal betale for.

Det hænger videre sammen med advokatmyndighedernes udtalelser om,
hvad man kan forvente af en advokat, f .eks. når han skal bistå med en skils-
missebodeling, eller et arveudlæg? Som det blev påpeget i vores gruppe, så
er disse udtalelser fra advokatmyndighederne nok mere møntet på omver-
denen end på den konkrete sag, idet advokater, som erhvervsgruppe, kæm-
per for at holde deres område intakt. De ser nødigt, at f.eks. revisorerne
gør for store indhug i skatterådgivningen, og hvis de har gjort det, vil man
gerne have området tilbage igen. Dette er nok så meget baggrunden for,
at advokatmyndighederne siger, at det selvfølgelig er helt normalt for en
advokat at rådgive om skatteforhold. Dette er dog nok ikke i så stor ove-
rensstemmelse med sandheden for en gennemsnitsadvokat, idet der findes
mange advokater, som indtager den holdning, at sådan noget beskæftiger
de sig ikke med. Måske også i erkendelse af, at de ikke magter det. Men
derfor skal man være lidt varsom med disse udtalelser fra organisationer
om, hvad der er almindelig rådgivning fra en advokats side. Det er nogle
politiske standpunkter, som bliver markedsført, og som ikke nødvendigvis
hænger sammen med den konkrete sag.

Så blev der nævnt spørgsmålet om tabet. Det er blevet fremført, at det
ikke er så enkelt at opgøre. Det bliver navnlig vanskeligt, hvis man tager
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en situation, som har foreligget i Danmark ihvertfald. En klient bliver råd-
givet til at omdanne sin personlige virksomhed til et aktieselskab. Det bli-
ver så omdannet til et aktieselskab, og det har jo en lang række virkninger,
dels er beskatningen lavere i et aktieselskab, dels er der reglerne for, hvor-
dan man beskattes, når man sælger sine aktier, dels er der ansvarbegræns-
ning, idet man ikke længere hæfter personligt. Men så skete der det ufor-
udsete for denne skatteyder, at han blev påført en beskatning, som var en
følge af omdannelsen til aktieselskab. Så sagde han, at hans tab naturligvis
var den skat, han nu havde fået ind ad døren som en ekstra opkrævning
i anledning af omdannelsen. Det mener jeg ikke er rigtigt. Man må se på,
hvad hans stilling er, efter at han har omdannet. Det er meget godt at man
siger, at man vil have sin skat refunderet, men man kan jo ikke føre sit ak-
tieselskab tilbage. Man har måske nogle skattefordele i fremtiden af, at det
er et aktieselskab, og er det ikke relevant at tage det med ind i bedømmelsen
af hans tab, når man skal vurdere, om han har et tab og tabets størrelse.

Så drøftede vi i vores gruppe nogle af de strafferetlige aspekter. Meget
kronologisk startede vi med punkt 1, om hvilken indflydelse den erstatnings-
retlige bedømmelse har på den strafferetlige bedømmelse. Der var en der
indtog det standpunkt, at han mente, at det var at stille problemerne på
hovedet, idet han mente, at udgangspunktet måtte være den strafferetlige
bedømmelse, og så måtte den erstatningsretlige indrette sig derefter. Det kan
man for såvidt godt mene. Det jeg synes har været centralt at trække frem,
var om der skulle være en indflydelse på det andet område, hvordan man
så på det ene område, om det skulle smitte af på det andet. Men jeg har
også forstået, at nogle af grupperne mener der ikke bør være nogen afsmit-
ning. Det er to selvstændige områder, der må bedømmes særskilt uden no-
gen indblanding fra den ene side over på den anden side. Det sidste mener
jeg ikke. Jeg mener, at man bør se på, hvordan det bedømmes strafferetligt
i lyset af det erstatningsretlige eller omvendt.

Så er det blevet fremført fra anklagemyndighedens side, som har delta-
get her i diskussionen, at skattespørgsmål ikke er noget problem i skatte-
straffesager. Det det drejer sig om er bevisspørgsmål, det skatteretlige er
ikke noget særligt problem. Det blev dernæst fremført, at i de tilfælde hvor
der var skattemæssige spørgsmål, blev det nøje overvejet af domstolene.
Han havde set domme med 15 sider om det sktteretlige, og derefter fyldte
de strafferetlige 4 linier. Efter min opfattelse burde der have stået én ting
på de 4 linier, nemlig »som følge af den vanskelige skatteretlige bedømmel-
se, bør tiltalte frifindes». Hvis det fylder 15 sider at redegøre for de skatte-
mæssige forhold, så synes det at være åbenbart, at man skal frifindes. Hvis
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det skatteretlige er et led i sagen, og altså ikke kun en bevisbedømmelse.
Iøvrigt er jeg uenig i, at det skatteretlige ikke er en central del, eller kan
være en central del af en straffesag. Der findes f.eks. spørgsmålet om bopæl,
som er et overordentligt vanskeligt område indenfor skatteretten. Hvor meget
skal der til for at have bopæl, og hvor meget skal der til, for at man ikke
længere har bopæl i Danmark. Gennemgår man domssamlingen, ser man,
at der er mange afgørelser om det, og at der ikke er nogen umiddelbar klar
linie. Det er ikke nok at konstatere, om han har brevkasse og bolig her etc.,
man må også gennem den skatteretlige bedømmelse se, hvad det fører til
skatteretligt. Her er det min opfattelse, at domstolene ikke behandler den
skatteretlige side særlig grundigt i straffesager.

Jeg skal blot nævne et eksempel. Det drejede sig om bedømmelsen af,
hvorvidt bestikkelse foretaget i udlandet, var fradragberettiget. Det kom ind
i straffesagen på den måde, at spørgsmålet om hvorvidt det var fradragsbe-
rettiget var afgørende for, hvor meget den pågældende havde unddraget de
danske skattemyndigheder i skat. Han hævdede, at han var udenlandsdans-
ker, så der var også bopælsspørgsmålet med i sagen. Her fik den skatteret-
lige bedømmelse af fradrag for bestikkelse i Mellemøsten en meget summa-
risk behandling. Man statuerede uden større tvivl, at det ikke var fradrags-
berettiget, og en skatteunddragelse. Problemet var på det tidspunkt ikke helt
afklaret i skatteretten, men gav dog efterfølgende anledning til en del skat-
tesager, som resulterede i, at det var fradragsberettiget. Her mener jeg en
dybere analyse af det skatteretlige under straffesagen havde været beretti-
get og påkrævet.

Derfor mener jeg, at det skatteretlige har væsentlig større indflydelse
på straffesagerne, end man hidtil har villet acceptere. Det er ikke kun et
spørgsmål om at bedømme faktum. Det er netop ofte et spørgsmål om at
sætte faktum op overfor nogle indviklede skatteregler. Hvis spørgsmålet om
f.eks. bopæl var så enkelt havde man ikke behøvet 30, 40 eller 50 domme
om spørgsmålet. Hvis det var så enkelt, så ville man efter den 3. dom, få
en bøde for unødig trætte, hvis man kom med en ny sag til domstolene om
den skatteretlige bedømmelse.

Hermed har jeg afsluttet mit afsluttende indlæg.


