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Høring - Forslag om å innføre hjemmel for toll- og avgiftsmyndighetene til å
ilegge bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved overtredelser av
bokføringslovgivningen

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 8. oktober 2012 med vedlagte høringsnotat
av samme dato om forslag om å innføre hjemmel for toll- og avgiftsmyndighetene til å ilegge
bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved overtredelser av bokføringslovgivningen.

Med virkning fra 1.1.2008 ble det innført hjemler i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og
skattebetalingsloven til å ilegge bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved overtredelser
av bokføringslovgivningen. Det foreslås nå å innføre tilsvarende hjemler i tolloven,
særavgiftsloven og motorkjøretøy- og båtavgiftsloven.

Det foreslås også en endring av § 10 i forskrift om årsavgift for motorvogn, slik at
bestemmelsen gir hjemmel for toll- og avgiftsmyndighetene til å foreta regnskapsmessig
kontroll av avgiftssubjektene. Videre foreslås at skattebetalingsloven § 1-1 tredje ledd bokstav
c endres, slik at vedtak om tvangsmulkt etter særavgiftsloven, motorkjøretøy- og
båtavgiftsloven og tolloven omfattes av bestemmelsen. Ligningsloven § 10-6 nr. 2 siste
punktum om at vedtak av tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg foreslås opphevet som
unødvendig fordi tilsvarende følger av skattebetalingsloven § 1-1 tredje ledd bokstav c.

Bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt
Norsk Øko-Forum (NØF) støtter departementets forslag om at også tolletaten gis tilsvarende
adgang som skatteetaten til å kunne ilegge bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved
overtredelser av bokføringslovgivningen. At ordningen er lagt opp etter samme mønster som
for skatteetaten finner vi fornuftig, bl.a. at bestemmelser om ileggelse av bokføringspålegg tas
inn i særavgiftsloven, motorkjøretøy- og båtavgiftsloven og tolloven, at det er den enkelte
tollregion som skal ha kompetanse til å ilegge bokføringspålegg og tvangsmulkt og at Toll- og
avgiftsdirektoratet er klageinstans. Vi er også enig i at forslaget begrenses til å omfatte
overtredelser av reglene gitt i eller i medhold av bokføringsloven, slik det er for
skattemyndighetene.

Skatteetaten har i dag forvaltningsansvaret for bokføringsregelverket. Når både
skattemyndighetene og toll- og avgiftsmyndighetene gis adgang til å sanksjonere



bokføringsovertredelser, bør det etableres rutiner mellom de to etater slik at bokføringsreglene
og reglene om bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt praktiseres likt.

Det er de samme hensyn som gjør seg gjeldende her for toll- og avgiftsområdet som for
skatte- og avgiftsmyndighetene til å kunne anvende administrative reaksjoner ved
overtredelser av bokføringslovgivningen. Mangelfull bokføring vanskeliggjør toll- og
avgiftsmyndighetenes arbeid og kontrollmuligheter i forbindelse med toll- og
avgiftsberegningen.

Regnskapene spiller en viktig rolle for riktig beregning av toll og avgifter. Det er nær
sammenheng mellom mangelfull bokføring og ulike former for økonomisk kriminalitet,
herunder avgiftsunndragelser. Svikt i bokføringen, manglende eller mangelfull
dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale muliggjør avgiftsunndragelser og
vanskeliggjør mulighetene til å kunne avdekke materielle avgiftsunndragelser og andre
avgiftsfeil.

Vår erfaring er - i likhet med departementet - at omfanget av bokføringsovertredelser er
betydelig. Skattemyndighetenes kontroller viser at det avdekkes svært mange
bokføringsbrudd, og i noen bransjer alle eller nesten alle de som er kontrollert. Årlig gir
skatteetaten et betydelig antall bokføringspålegg. I 2011 ble det for hele landet gitt totalt 1537
bokføringspålegg og 876 bokføringspålegg pr. 3. kvartal 2012. Tallene for avdekkede
bokføringsbrudd er høyere enn dette, da det ikke gis formelle bokføringspålegg i alle tilfeller
for eksempel når et foretak avvikles eller går konkurs etter at kontroll er foretatt, noe som ikke
er uvanlig. Tilsvarende var det i de samme periodene hhv. 105 og 52 vedtak om tvangsmulkt.

Som det fremgår av disse tallene er det et betydelig omfang av bokføringsovertredelser, og
skatteetaten håndhever reglene ved å gi bokføringspålegg når det avdekkes
bokføringsovertredelser, og det ilegges tvangsmulkt. Den store differansen mellom antall gitte
bokføringspålegg og antallet som har fått tvangsmulkt, kan tyde på at de aller fleste innretter
seg etter påleggene. Etterkontroller har imidlertid vist at enkelte likevel ikke har oppfylt ett
eller flere pålegg selv om de har gitt tilbakemelding på at de har innrettet seg innen fristen.

Eksempler på bokføringsfeil som regelmessig avdekkes:

Helt eller delvis unnlatt bokføring (deler/perioder), f.eks å unnlate å registrere kontantsalg
på kassaapparatet eller å manipulere innslåtte kontantsalg på kassaapparatet
Manglende ajourhold
Unnlatt å føre enkelte transaksjoner, f.eks inntekter, banktransaksjoner eller
mellomregninger
Ført fiktive utgifter med falske bilag
Ført reelle utgifter, men uten eller utilfredsstillende dokumentasjon
Regnskapet eller dokumentasjon (bilag, kontrakter mv.) er ikke oppbevart eller er
makulert
Manglende eller uklar forbindelse mellom dokumentasjon og hvor i regnskapet
transaksjonen har kommet til uttrykk (sporbarhet)
Manglende dokumentasjon av inntekter f.eks kontantsalg
Benyttet uriktig dokumentasjon for å skjule andre straffbare forhold
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Dette viser nødvendigheten av at kontrollmyndighetene har adekvate administrative
reaksjonsmidler når omfanget av bokføringsovertredelser er så stort. Tolletaten gjennomfører
mange regnskapskontroller hos bokføringspliktige, og da er det viktig at det reageres når det
oppdages feil i bokføringen og brudd på bokføringsreglene.

Forslaget om bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt vil være et godt virkemiddel for å
bedre kvaliteten på regnskapene og oppgavene til toll- og avgiftsmyndighetene, samt gi et
bedre grunnlag for å avdekke toll- og avgiftsunndragelser. Dette vil etter vår oppfatning være
et godt bidrag til å motvirke og avdekke økonomisk kriminalitet i sin alminnelighet og
avgiftskriminalitet i særdeleshet. Hensikten med bestemmelsene er å bedre kvaliteten på de
bokføringspliktiges regnskaper i fremtiden, og slike bestemmelser om en betinget økonomisk
reaksjon dersom gitte pålegg ikke oppfylles vil, kombinert med gjeldende bestemmelser om
straff og administrative sanksjoner for begåtte lovovertredelser, gi en god miks av adekvate
sanksjons- og reaksjonsmidler for tolletaten.

Generelt er vi av den oppfatning at når det gis regler, må myndighetene ha adekvate og
effektive sanksjons- eller reaksjonsmidler knyttet til håndhevelsen av disse reglene. Når
tolletaten avdekker brudd på bokføringsregelverket, er det i dag kun straffesanksjoner som
kan benyttes. Etter vår oppfatning er ikke dette tilstrekkelig eller hensiktsmessig i de fleste
tilfeller. I praksis har ikke politiet kapasitet å følge opp slike saker og det vil slik vi ser det
heller ikke være riktig at ethvert bokføringsbrudd skal straffesanksjoneres.

Andre lov- og forskriftsendringer
Når det gjelder forslaget om hjemmel for toll- og avgiftsmyndighetene til å foreta
regnskapsmessig kontroll av avgiftssubjektene ved endring av § 10 i forskrift om årsavgift for
motorvogn, forslaget om endring av skattebetalingsloven § 1-1 tredje ledd bokstav c, og
forslaget om endring av ligningsloven § 10-6 nr. 2 siste punktum, har vi ingen merknader og
støtter departementets forslag.

Med hilsen
for Norsk Øko-Forum

Jan-Egil Kristiansen
leder faglig utvalg
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