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Høring - over ændring i Juridisk Vejledning - afsnit A.C.2.1.1.2 - om
erhvervsdrivendes pligt til udlevering af regnskabsmateriale og elektronisk
adgang til regnskabsmateriale
Ved e-mail af 04-07-2014 har Skat - Jura anmodet om Advokatrådets bemærkninger
til ovennævnte.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Udleveringspligten efter SKL § 6, stk. 1 afgrænses af bogføringslovens § 1 og § 2 til
de erhvervsdrivende, der er omfattet af nævnte bestemmelser, eller i øvrigt fører
regnskab.
Det bør således præciseres, at SKL § 6, stk. 1 ikke hjemler SKAT krav på
indsendelse af blandt andet dokumenter for afgørelsen af den erhvervsdrivendes
skattepligt, såfremt vedkommende ikke opfylder ovennævnte betingelser.
Det er næppe en betingelse, for at SKAT kan indkræve dokumenter til brug for
skatteligningen, at disse efter SKATs vurdering har betydning for ligningen - det må
anses for tilstrækkeligt, at SKAT kan dokumentere, at dokumenterne kan have
betydning for skatteligningen.
Det må anses for en betingelse for SKATs adgang til bestyrelsens
forhandlingsprotokol, at SKAT træffer en begrundet afgørelse om, hvorfor
forhandlingsprotokollen må antages at indeholde oplysninger af betydning for
ligningen, og hvorfor disse konkrete oplysninger ikke af SKAT kan dokumenteres på
anden måde. Mener selskabets sig ikke på det foreliggende grundlag forpligtet til at
efterkomme afgørelsen, træffer SKAT endelig afgørelse herom, jf. SKL § 9, med
mulighed for prøvelse af afgørelsen i sædvanlig instansfølge.
Tilsvarende fremgangsmåde bør bringes i anvendelse i forbindelse med SKATs krav
om udlevering af oplysninger af vurderende eller rådgivende karakter, som fx
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indhentede juridiske vurderinger, responsa og anbefalinger vedrørende den
erhvervsdrivendes skatte- og afgiftsretlige stilling. Ved en prøvelse af sådanne
afgørelser kan også Retssikkerhedslovens beskyttelser mod selvinkriminering samt
fortrolighedsforholdet mellem advokat og klient blive tilgodeset.
Udsagnet under overskriften "Bilag", 2. afsnit, om hvorledes elektronisk lagrede
oplysninger af SKAT kan forlanges udleveret, bør koordineres med indholdet af 3.
afsnit og 4. afsnit under overskriften "Elektronisk adgang til regnskabsoplysninger
mv.", ligesom hjemlen til de i dette afsnit hævdede forpligtelser bør præciseres.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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