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IKRAFfSEITING AV STORTINGETS VEDTAK TIL LOV OM 
ENDRINGER I BOKF0RINGSLOVEN OG DELEGASJON AV 
MYNDIGHET TIL FINANSDEPARfEMENTET 

1. Ikraftsetting 
Stortinget har 5. desember 2013 fattet vedtak til lov om endringer i 
bokføringsloven. Vedtaket er gjort etter forslag i proposisjon til Stortinget om 
samme emne, jf. Prop. 1 LS (2013-2014), og Innst. 4 L (2013-2014) fra 
Stortingets finanskomite. Lovvedtaket ble sanksjonert av Kongen i statsråd 13. 
desember 2013. 

Av lovvedtakets del Il første og annet punktum følger at loven gjelder fra den 
tid Kongen bestemmer, og at Kongen kan sette de forskjellige delene av loven 
i kraft til forskjellig tid. 

Det foreslås at ikrafttredelsesdato settes til l. februar 2014. 

2. Delegasjon av myndighet til Finansdepartementet 
Det følger av lovvedtaket del Il tredje punktum at Kongen kan fastsette 
nærmere overgangsregler. 

Det vil kunne være behov for fastsettelse av enkelte særlige krav til 
oppbevaringstid .. jf. hjemmelen som etter lovvedtaket er lagt til departementet. 
Dette gjelder særlig forholdet til bestemmelser i skatte- og 
avgiftslovgivningen hvor det er forutsatt beregninger på grunnlag av 
dokumentasjon som er eldre enn 5 år, samt i tilknytning til gjennomføring av 
ev. kontroller med dokumentasjon eldre enn 5 år som var oppbevaringspliktig 
før lovendringen, men hvor kontrollene ennå ikke er gjennomført. Videre kan 
det av hensyn til nødvendig skatte- og avgiftskontroll være behov for bestemte 
typer dokumentasjon på enkelte områder. Det er imidlertid behov for å bruke 
noe tid til å utrede nærmere hvilke ev. særlige krav til oppbevaringstid det 
kan være behov for. I forbindelse med at slik utredning gjennomføres vil det 



være behov for enkelte overgangsregler. Det foreslås på denne bakgrunn at 
kompetanse etter lovvedtakets del Il til å fastsette overgangsregler delegeres 
til Finansdepartementet, som vil fastsette nærmere overgangsregler i 
forskrift. 

Finansdepartementet 

tilrår: 

1. Ikraftsetting av lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i 
bokføringsloven. 

2. Loven trer i kraft 1. februar 2014. 

3. Delegasjon av Kongens myndighet til å fastsette overgangsregler etter 
lov 13. desember 2013 om endringer i bokføringsloven del Il til 
Finansdepartementet. 
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