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Forslagtil nye straffebestemmelser i skatte-, avgifts- og tollovgivningen -

høringsuttalelse fra KS

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 11. oktober 2012.

Høringsnotatet omhandler forslag om å innta i straffeloven av 2005 bestemmelser om de alvorligste

former for skatte- og avgiftssvik, til erstatning for dagens straffebestemmelser som er inntatt i

spesiallovgivningen.

Innholdet i de nye straffebestemmelsene slik de er foreslått, foranlediger ikke særskilte merknader fra KS.

Det fremgår av høringsnotatet at det er presisert i forarbeidene at straffebestemmelsene vil gjelde

unndragelse av de skatter og avgifter «som fastsettes årlig av Stortinget i medhold av Grunnloven § 75

bokstav a.». Det betyr at bestemmelsene ikke kommer til anvendelse i eiendomsskattesaker, ettersom

denne skatten fastsettes årlig av det enkelte kommunestyre. Etter eiendomsskatteloven § 31 slik

bestemmelsen lyder etter lovendring 22.juni 2012 kan skattyter pålegges å gi opplysninger som kan ha

betydning for skatteutskrivingen. Brudd på opplysningsplikten kan sanksjoneres med en

forsinkelsesavgift, men eiendomsskatteloven har ingen straffebestemmelser. Det kan også i

eiendomsskattesaker oppstå situasjoner hvor brudd på opplysningsplikt som er pålagt etter § 31 kan føre

til skattemessige fordeler. Det bør derfor etter KSsitt syn vurderes om alvorlige brudd på

opplysningsplikten også etter eiendomsskatteloven bør kunne straffes etter en særskilt

straffebestemmelse. Spørsmålet synes ikke å ha blitt vurdert i forbindelse med at § 31 ble endret.

Det er mulig spørsmålet ikke er egnet for behandling som ledd i høringssaken. Det kan og tenkes å være

hensyn som taler for at det i tilfelle gis en egen straffebestemmelse. Men departementet anmodes om å

foreta en vurderin v de spørsmålene som er reist.
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