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HØRING —Forslag om å innføre hjemmel for toll- og avgiftsmyndighetene til å ilegge
bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt mv. ved overtredelser av
bokføringslovgivningen.

Høringssvar 10.januar 2013.

NTL-Skatt kontrollfaglig utvalg, er delt i synet på at toll- og avgiftsdirektoratet(TAD) skal få
hjemmel til å ilegge bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt.

Høringssvaret er således delt i hva mindretallet- og flertallet mener.

Generelt om forvaltning av bokføringsreleverket
Slik vi forstår det skal Skattedirektoratet (SKD) på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN)
besvare spørsmål som gjelder bokføringsrett (og regnskapsrett). Noen ganger blir slike "svar"
gitt i form av uttalelser. SKD har således avgitt en rekke uttalelser på bokføringsområdet,
både publiserte og upubliserte, se www.skatteetaten.no men også internt Skattenett. FIN har
kommet med noen få. Det er også SKD som kan gi dispensasjon fra bokføringsloven (og
regnskapsloven) etter delegering fra FIN. Endelig er SKD representert i
Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse, som arbeider med innholdet i den
rettslige standard "god bokføringsskikk" (GBS). Muligens kan man si at skatteetaten
"forvalter" bokføringsregelverket. Det er derfor naturlig at skattekontorene har myndighet til å
gi pålegg om bokføring/ilegge tvangsmulkt til bokføringspliktige som ikke innretter seg i
samsvar med bokføringsloven. SKD er som overordnet forvaltningsorgan klageinstansen i
disse sakene. SKD har avgitt retningslinjer om bokføringspålegg/tvangsmulkt, og en sentralt
vedtatt rutine er godkjent både av Rettsavdelingen og Regionavdelingen.

Mindretallet sin kommentar
Da reglene om bokføringspålegg/betinget tvangsmulkt ble vedtatt i ligningsloven,
merverdiavgiftsloven og skattebetalingsloven med virkning fra 01.01.2008, pekte flere
høringsinstanser på varierende kompetanse om bokføringsregelverket ved (de tidligere)
ligningskontorene. Av hensyn til likebehandling og organisering av arbeidet, fant FIN det
hensiktsmessig at myndigheten til å gi bokføringspålegg/ilegge tvangsmulkt etter
reorganiseringen ble lagt til skattekontorene. Skatteoppkreverne skulle anmode skattekontoret
om å gi pålegg i de tilfeller det kunne være grunnlag for det - selv om arbeidsgiverkontroller •
blir utført både av skatteoppkreverne og av skattekontorene. For ordens skyld: Det er også
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skattekontorene som kan gipålegg om revisjon ifm arbeidsgiverkontroller, nettopp for å sikre
enhetlig praksis på området.
Bokføringsregelverket er omfattende og svært detaljrikt. Likebehandling er viktig bl.a. av
hensynet til de bokføringspliktiges kostnader ved å endre regnskapssystemer og
konsekvensen ved og ikke følge påleggene (tvangsmulkt). Mindretallet mener det kan stilles
spørsmål om toll- og avgiftsetaten har tilstrekkelig kompetanse på området. Dette gjelder
både hvordan bokføringsreglene skal forstås (god bokføringsskikk) og hvordan systemet med
bokføringspålegg/betinget tvangsmulkt bør praktiseres. I høringsnotatet er det lagt opp til at
tollregionene skal ha myndighet til å gi bokføringspålegg/ilegge tvangsmulkt og at Toll- og
avgiftsdirektoratet (TAD) skal være klageinstans - uten nærmere drøftelse. Begrunnelsen
synes å være at det er tollregionene som utfører toll- og avgiftsrevisjoner og at TAD er det
nærmeste overordnede forvaltningsorgan. Dette reiser mange spørsmål, f.eks.:

Hvilken rolle skal TAD ha i framtiden når det gjelder uttalelser om

bokføringsreglene/utvikling av GBS?

Evt. hvordan skal dette arbeidet fordeles mellom TAD og SKD?

Og dersom TAD ikke skal ha en sentral rolle her —hvordan ser man for seg et samarbeid med

SKD?

Er det hensiktsmessig at tollregionen gir pålegg/vedtar tvangsmulkt dersom man ikke er

"fagmyndighet" på det området det skal gis pålegg om?

Har FIN forutsatt at TAD har kompetanse til å være klageinstans?

Kan det være en løsning at tollregionen gir pålegg/vedtar tvangsmulkt, men at SKD er

klageinstans?

I så fall —hvilke ressurser må tilføres skatteetaten?

For ordens skyld: En er overbevist om at revisorer og saksbehandlere i toll- og
avgiftsrevisjonen er dyktige fagfolk. Siden det her er snakk om adgang til å kunne ilegge
bokføringspålegg/tvangsmulkt med de konsekvenser det har for de bokføringspliktige, mener
vi det er naturlig å stille spørsmål om deres kompetanse på bokføringsområdet. Etter det vi
kan se har man ikke drøftet dette i høringsnotatet. Vi skjønner også at toll- og avgiftsetaten
ønsker å benytte bokføringspålegg/betinget tvangsmulkt i tillegg til virkemidlene de allerede
har (omberegning, etterberegning, tilleggsavgifter, anmeldelse og tilbaketrekking av
tollagerbevilling). Det kan selvsagt tenkes at slik adgang bør bli resultatet på sikt i "en eller
annen form".

Minst like viktig er det at ordningen med bokføringspålegg/betinget tvangsmulkt praktiseres
likt —mht hvilke forhold det reageres på osv. —uansett om det er skatteetaten eller evt
tollvesenet som gir pålegget. Er det realistisk?

Bortsett fra et par "mindre punkter" som nevnt mener mindretallet at NTL-Skatt ikke kan
støtte høringsforslaget. Etter vår oppfatning er forslaget helt klart for lite utredet.

Kommentarer til høringsnotatet
Det er foreslått regler i særavgiftsloven, lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter
samt tolloven om at tollregionen kan gi bokføringspålegg/ilegge tvangsmulkt for brudd på
reglene gitt i eller i medhold av bokføringsloven.

I pkt 1 står det bl.a. følgende om bakgrunnen for forslaget: "En sentral oppgave for toll- og
avgiftsmyndighetene er å sikre riktig deklarering, fastsettelse og rettidig innbetaling av toll og



avgifter. Den avgiftspliktiges regnskap spiller en viktig rolle for riktig beregning av toll og
avgifter". Videre er det i pkt 2.3 vist til særavgiftsforskriften § 5-8 (se Gjems-Onstads
skattelovsamling s 75) som bl.a. har krav om at "regnskapet skal innrettes slik at omfanget av
de avgiftspliktige varene lett kan kontrolleres og påvises". I pkt 3 sies det
ar[b]bokføringsreglenes sentrale formål er å sikre tilfredsstillende registrering og
dokumentasjon av de enkelte transaksjoner gjennom regnskapsåret og dermed sikre ulike
interessegrupper pålitelig informasjon som kan kontrolleres". Det er også pekt på et
hovedproblem om at lagerregnskaper over særavgiftspliktige varer ikke er tilstrekkelig ført.
Endelig står det i pkt 4.2 om det rettslige grunnlaget: "Forslag til ny ordning med
bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt innebærer at toll- og avgiftsmyndighetene skal
kunne gi pålegg om at de som kontrolleres oppfyller sine forpliktelser etter bokføringsloven,
når disse har betydning for riktig rapportering og fastsettelse etter toll- og avgiftsregelverket".

Her er det flere feil/upresise formuleringer. Formålet med bokføringsloven er å gi grunnlag
for å utarbeide pliktig regnskapsrapportering, lovbestemte spesifikasjoner og andre
regnskapsopplysninger som kan kreves med hjemmel i lov eller forskrift samt muliggjøre
etterprøving/kontroll, jf. Ot.prp. 46 (2003-2004) kap 5.1.4. Lovmodellen tar altså
utgangspunkt i rapporteringen/spesifikasjonene, ikke selve fastsettelsen. Hva som skal
bokføres, dokumenteres, oppbevares osv, blir en konsekvens av dette, se bokføringsloven § 7.
I bokføringsforskriften § 2-1 er det foretatt en positiv oppramsing av hvilke rapporteringer
som omfattes av bokføringsloven § 3 om pliktig regnskapsrapportering. Her er
særavgiftsloven, lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter samt tolloven ikke
nevnt.

Avgrensningen i forskriften tilsier at rapportering etter toll- og avgiftsregelverket ikke kan
anses som "pliktig regnskapsrapportering" etter bokføringsloven, selv om slik rapportering
faller inn under den generelle definisjonen i bokføringsloven § 3, og for så vidt også under
bokføringslovens formål. Forslaget innebærer at myndighet til å ilegge
bokføringspålegg/tvangsmulkt blir hjemlet i lover som ikke har pliktig regnskapsrapportering
etter bokføringsloven. Det sier seg selv at det vil skape tvil om hvilke "regnskapsmangler"
som det kan gis bokføringspålegg om. Brudd på § 5-8 i særavgiftsforskriften vil uansett ikke
kunne være gjenstand for pålegg. Det skyldes at pålegg om bokføring bare kan gjelde brudd
på bestemmelser gitt i eller i medhold at bokføringsloven. Særavgiftsforskriften er ikke gitt
med hjemmel i bokføringsloven. Det vil således, f.eks. ikke kunne gis bokføringspålegg om at
regnskapet skal innrettes slik at omfanget av de avgiftspliktige varene lett kan kontrolleres,
eller om innretningen av lagerregnskapet over særavgiftsbelagte varer.

Pkt 4.5 —4.10 ser i hovedsak ut til å være en kopi av forarbeidene til reglene som ble gitt med
hjemmel i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og skattebetalingsloven med virkning fra
01.01.2008. Se Ot.prp. nr. 1 (2007-2008)/0t.prp. nr. 59 (2007-2008).

Konklusjonen må bli at høringsnotatet er for lite gjennomarbeidet. En nærmere utredning er
derfor nødvendig, f.eks. mht hvilke feil/mangler som er av betydning for toll- og
avgiftsmyndighetene, hvem som bør være rette myndighet til å gi pålegg om bokføring/ilegge
tvangsmulkt, og om det er nødvendig med endringer i bokføringslovgivningen mht hva som
er pliktig regnskapsrapportering. Det er også et spørsmål om det finnes alternativer til de
foreslåtte endringene, eksempelvis om det kan være aktuelt med en begrenset adgang til å gi
pålegg, og om det bør arbeides med regnskapsregelverket for bokføringspliktige som har
tilleggskrav i særavgiftsloven/motorkjøretøy- og båtavgiftsloven/tolloven.



FIN har foreslått at ligningsloven § 10-6 nr 2 annet pkt oppheves. Det antas her at man mener
siste (femte pkt) pkt som sier at vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Dette er
i dag en unødvendig bestemmelse da det samme fremgår av skattebetalingsloven § 14-1 jf. §
1-1 tredje ledd bokstav c. Mindretallet foreslår at vi støtter forslaget til endringer i forskrift
om årsavgift for motorvogn § 10 (om kontrolladgang). Hvorvidt forslaget til endring av
skattebetalingsloven § 1-1 tredje ledd bokstav c skal vedtas, beror selvsagt på om det blir
adgang til å ilegge tvangsmulkt med hjemmel i særavgiftsloven, motorkjøretøy- og
båtavgiftsloven og tolloven.

Flertallet sin kommentar
Vårt utgangspunktet er at vi er positive til at også TAM kan gi bokføringspålegg og ilegge
tvangsmulkt. Dette fordi tilstanden i regnskapsføringen hos mange virksomheter trenger å
skjerpes. At det er flere etater som håndhever regelverket er bra. Dette har ikke bare med
tvangsmulkten å gjøre, hvis f.eks. Skatteetaten(SKE) kommer på avdekkingskontroll til en
virksomhet som har fått bokføringspålegg, og de ikke har gjennomført bokføringen i henhold
til pålegget, vil dette har betydning for utfallet i Skatteetaten sin kontroll.

SKE fikk 14.12.07 rett til å utøve nevnte sanksjoner under sitt arbeid med
virksomhetskontroller ved overtredelse av bokføringsloven for å medvirke til fremtidig
forbedring av regnskapsføringen, med hovedmål å sikre riktig skatt og avgift.
Tilsvarende skal Toll- og avgiftsmyndighetene(TAM) sikre riktig deklarering angående
fastsettelse og innbetaling av toll og avgift, og den avgiftspliktiges regnskap er minst like
viktig for å oppnå dette.Det foreligger også erfaringsanalyser som tilsier at kreativ bokføring
brukes aktivt også ved toll- og avgiftsunndragelser, og TAM/TAD har dermed like stor
interesse som SKE/SKD av at bokføringsreglene overholdes.

I flg. forarbeidene til Lov om årsregnskap 17.juli 1998 nr. 56 (regnskapsloven), var det et
siktemål at loven skulle bidra til et informativt regnskap for de ulike brukere(her menes nok
også TAM) av disse.Tilsvarende sier forarbeidene til Lov om bokføring 19.nov 2004
nr. 73(bokføringsloven) at bokføringen skal kunne kontrolleres gjennom ekstern revisjon av
skatte- og avgiftsmyndighetene. Vi kan etter dette ikke se hva som skulle hindre TAM i å
gjennomføre kontroller og gi sanksjoner på lik linje med SKE, da det også for TAM er
vesentlig at den løpende bokføringen er fullstendig/korrekt.

At dagens regelverk da tilpasses, slik at det gis bestemmelser i særavgiftsloven,
motorkjøretøyloven, båtavgiftsloven og tolloven, om at TAM kan ilegge bokføringspålegg og
betinget tvangsmulkt, mener vi er hensiktsmessig. Dette da det er et faktum at TAM
gjennomfører toll- og avgiftsrevisjon også i dag, og også har hjemmel til å utføre slike
kontroller. Vi ser det da som naturlig at de gis myndighet til å gi bokføringspålegg/ilegge
tvangsmulkt som en følge av dette kontrollarbeidet,og mener da også at det er naturlig at
TAD er klageinstans i disse sakene.

Vi mener selvsagt at vi må ha rettsikkerhet, likebehandling og forutberegnelighet for øye, selv
om vi representerer en kontrolletat, men er usikker på om denne høringen er for lite utredet til
at disse forholdene settes i fare. Formålet med de nye reglene synes vi er så viktig at vi ikke
finner grunnlag for å be om at forslaget utredes grundigere.

Kontrollkompetanse og fagkompetanse på toll- og avgiftsområdet til revisorene i TAM stiller
vi ikke spørsmål ved. Vår kjennskap til tollrevisorer, er at de har en generell regnskaps-og



kontrollkompetanse fullt på høyde med Skatteetaten sine skatterevisorer, dvs. at de enten er
utdannet ved den tidligere etatsskolen til tollvesenet eller har utdanning som registrerte
revisorer. At revisorene i TAM også har kompetanse og vil tilegne seg kompetanse innenfor
bokføringsregleverket, stiller vi heller ikke spørsmål ved.

Men vi ser det som svært viktig at toll og skatt skal kunne ha nytte av hverandres
bokføringspålegg, i tillegg til at det vil være foreffidende overfor næringsdrivende. Derfor må
opplysningene komme hverandre lett til kjenne f. eks. gjennom merverdiavgiftsregistret.

Koffidusjonen blir her at flertallet i NTL-Skatt kontrollfaglige utvalg støtter forslaget om at
Toll- og avgiftsmyndighetene får hjemmel til å gi bokføringspålegg og ilegge tvangsmulkt.

Med hilsen

Ingunn Borge Veseth
Leder av NTL-Skatt kontrollfaglige utvalg

Tlf: 945 37 476
E-post: in unn.veseth skatteetaten.no


