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Høring — presiseringer i Ligni § 6-15 og ny kontrollforskrift

Det vises til høringsbrev av 31. januar 2012 med forslag til presiseringer i ligningsloven § 6-15 om
kontroll hos tredjemann og ny forskrift om gjennomføring av kontroll på skatte- og avgiftsområdet.

Finansdepartementet legger til grunn at det allerede foreligger adgang til kopiering til
datalagringsmedium ved kontroll hos tredjemann slik det gjør ved kontroll hos skattyter med
hjemmel i ligningsloven § 4-10 og ved arbeidsgiverkontroll, merverdiavgiftskontroll og kontroller
etter tolloven og særavgiftsloven. Denne adgangen ble innført ved lovendring i 2008. Etter
ligningsmyndighetenes syn var det en presisering av allerede eksisterende adgang til slik kopiering.

NHO uttrykte skepsis i forbindelse med ovennevnte endring, særlig med hensyn til såkalt
speilkopiering (adgang til gjenopprettelse av slettede filer). Forutsatt den adgang myndighetene
allerede har til slik kopiering, er vi imidlertid enig i at det er hensiktsmessig med felles regler for
kontroll hos skattyter/avgiftspliktig og hos tredjemann. Vi har derfor ikke innvendinger mot den
foreslåtte presiseringen av § 6-15.

støtter forslaget om felles forskrifter og saksbehandlingsregler for kontroller etter de ulike
lovene. Gjeldende forskrifter, den såkalte bokføringsforskriften, er tilpasset tiden da opplysninger
forelå på papir. Det er åpenbart hensiktsmessig både å fornye og samle bestemmelsene.

Vi har følgende kommentarer til de enkelte bestemmelsene i forskriftsforslaget:

' 3 Infortnas.on om retti heter o likter:
Det bør også fremgå at den opplysningspliktige eller representant for den opplysningspliktige har
rett  til å være til stede ved kontrollen.

§ 4 Kopiering: 

Det bør nedtegnes ikke bare hvilket (data)utstyr som tas med, men også hvilke arkiver, både
elektroniske og papirarkiver som tas med. Hvis kontrollørene tar med seg enkeltdokumenter, ikke
hele arkiver, bør det vurderes om det allerede på dette tidspunktet bør nedtegnes hvilke dokumenter
dettealtså ikke først i rapporten, jf § 7 nr 4.
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