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Høring – Ny lov om Statens innkrevingssentral 
 
Vi viser til mottatt høringsdokument datert 07.07.2010 vedrørende ovennevnte høring. 
Økonomiforbundet ser positivt på forslaget om ny lov for Statens innkrevingssentral. 
Vedrørende høringens kapittel 9 så er det noen  forhold vi gjerne vil få kommentere. 
 
Skyldner kan i mange tilfeller ha drevet næringsvirksomhet med bokføringsplikt eller 
regnskapsplikt, og i den sammenheng har eller har hatt en regnskapsfører med inngående kjennskap 
til skyldners inntekts og formuesforhold. SI bør derfor få en hjemlet adgang til innsyn i nødvendig 
regnskapsmateriale, og dette bør presiseres i lovforslaget. I dagens bokføringslov er det kun hjemlet 
adgang til innsyn for offentlig kontrollmyndighet, slik at det kan være nødvendig å foreta 
nødvendige tilpassninger i bokføringsloven og regnskaploven.  
 
Det bør også vurderes å hjemle en ordning hvor SI gis anledning til å kunne oppnevne/engasjere 
regnskapsfører, slik at slike regnskap kan ferdigstilles og siste års transaksjoner evalueres.  
Ofte har skyldner ikke betalt for forrige års regnskapsføring, så det kan da ligge ubehandlet 
regnskapsmateriale for 12 til 18 måneder. Ved slike anledninger kan det være foretatt 
uforholdsmessig store utbetalinger, overføringer eller innkjøp, i stedet for å betale skyldige 
offentlige avgifter som MVA, AAG og skatt. Man vet ofte heller ikke hvilke verdier som skyldner 
faktisk skylder stat og kommune. 
 
Vi anbefaler derfor også at SI, ved de tilfeller det er åpnet konkurs, kan stille krav til bobestyrer om 
at det framlegges et ajourført regnskap med vurdering av siste års transaksjoner.  
I de fleste tilfeller anmoder bobestyrer om utlevering av det foreliggende regnskapsmaterialet og 
man har et inntrykk av at man i en del tilfeller nøyer seg med å fastslå hvilke verdier som finnes på 
selve konkurstidspunktet og hvordan disse skal fordeles. 
Hvilke verdier som er ”forsvunnet” i løpet av siste 12-18 måneder og som skulle vært i boet synes 
imidlertid lett å bli oversett, og det ville i mange tilfeller derfor vært formålstjenelig for bobestyrer 
å få overlevert et ferdig avsluttet regnskap sammen med en vurdering av siste års økonomiske 
transaksjoner. 
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Økonomiforbundet Fagtjenester AS 
 
Sign 
Ove A. Sagen 
Organisasjonskonsulent 

mailto:post@fagtjenester.org�

