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

Vi viser til departementets høringsbrev av 8. oktober 2012. Saken er behandlet av NAREsfagutvalg.

Under høringen av någjeldende ordning med bokføringspålegg og tvangsmulkt ga NARF uttrykk for

rettssikkerhetsmessige betenkeligheter i det å plassere denne type sanksjonshjemler til
kontrollmyndigheten direkte, utenom rettssystemet. Vi viser til vårt brev 16. august 2006. NARF står

ved den samme prinsipielle anførselen i dag. Selv om vi stiller oss uforbeholdent bak intensjonen

med sanksjonssystemet (økt etterlevelse av bokføringsregelverket), er vi skeptisk til om det ivaretar

de bokføringspliktiges plikter og rettigheter på en tilstrekkelig balansert og forsvarlig måte opp mot

intensjonen.

Gitt denne skepsis vil en viktig beslutningsstøtte for forslaget om å utvide adgangen til å gi

bokføringspålegg mv. til også å gjelde toll- og avgiftsmyndigheten være de erfaringer man har gjort
seg så langt. Dessverre gir høringen ingen dokumenterte holdepunkter i så måte, annet enn å vise til

antall virksomheter med bokføringspålegg og saker med tvangsmulkt —hertil begrenset til Skatt Øst.

Vi merker oss at departementet mener (sitat side 22:) "at innføring av tvangsmulktssystemet har

potensial til å høyne kvaliteten på bokføringen" (vår understreking). Etter vårt syn bør det legges til

grunn mer enn antagelser. I stedet burde berettigelsen vært ytterligere utredet, gjennom

dokumentert redegjørelse for faktisk effekt —så som type bokføringspålegg, graden av etterlevelse, i

hvilken grad bokføringspåleggene mv. er omtvistet (blir påklaget/frafalt), administrasjonskostnadene

knyttet til ordningen mv. Uten dette finner vi det vanskelig å vurdere forslaget på tilfredsstillende

måte.

Dersom både skatte-/avgiftsmyndigheten og toll-/avgiftsmyndigheten gis anledning til å sanksjonere

på samme regelverk, vil vi avslutningsvis bemerke som nødvendig at begge myndighetene har et
bevisst forhold til risikoen for "overlapp" (der begge kontrollerer samme bokføringspliktig), og at

man har fokus på å sikre mest mulig sammenfallende retts- og vesentlighetsforståelse knyttet til like

forhold. Videre vil vi på generelt grunnlag understreke viktigheten av at kontrollmyndigheten er

balansert i sin virkemiddelbruk, og er vel så bevisst på sin egen opplysningsplikt som sanksjonsrett
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der en mangel/feil hos den bokføringspliktige like mye skyldes at regelverket er vanskelig tilgjengelig

og/eller praktiserbart som noe annet.

Vennlig hilsen
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