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Høring - forslag til presiseringer i ligningsloven § 6-15 om
kontroll hos tredjemann og ny forskrift om gjennomføring av
kontroll på skatte- og avgiftsområdet mv.

I høringsbrev av 31.1. 2012 inviteres NARF til å komme med sine merknader tiI ovennevnte
høringsforslag.

Saken har vært behandlet av NARFs fagutvalg.

NARF er positive til at hjemmelen for innhenting og kopiering av opplysninger etter
ligningsloven § 6-15 klargjøres, og med dette bidrar til større gt-ad av forutberegnelighet og
klarhet i et rettsikkerhetsperspektiv. På samme måte er vi positive til at det vedtas ny forskrift
som blir en felles forskrift for kontroll og innhenting av informasjon etter
skattebetalingsloven, merverdiavgiftsloven og ligningsloven.

Hva gjelder den foreslåtte forskrift har vi følgende bemerkninger:

I forskriftens § 3 bør det inntas en plikt om at den opplysningspliktige skriftlig skal
orienteres om sin opplysningsplikt og rett til å påklage pålegg om å medvirke ved
undersøkelsen.

1 forskriftens § 4 bør det også gis uttrykk for at utstyret må tilbakeleveres snarest
mulig sett i forhold til virksomhetsutøvelsen. Dette for at virksomheten skal bli minst
mulig skadelidende. Etter NARFs vurdering er det ikke tilstrekkelig at det i
forskriftens § 8 gis uttrykk for at; "Utlånte lagringsmedier skal tilbakeleveres så snart
det ikke lenger er behov for dem av hensyn til kontrollen". Det bør primært være
virksomhetens behov som er styrende for hvor raskt utlånte lagringsmedier

Norges Autoriserte Regnskapsfereres Forening NO 871 278 342

AL.M11



tilbakeleveres. Ved å innta dette i forskriften vil presiseringen i større grad ivareta den
kontrollertes interesser.

- I forskriftens § 9 bør det inntas et pålegg om at den opplysningspliktige skriftlig skal
informeres om sin rett til å være tilstede ved sletting.

For øvrig vil vi gjerne påpeke at de nå foreslåtte endringene ligningsloven § 6-15 kan åpne
opp for at rådgivers e-post korrespondanse med kunden også vil kunne kreves utlevert.

Det er et faktum at e-post korrespondanse i dag i stor grad erstatter det man tidligere meddelte
pr telefon. I praksis vil det innebære at innsyn i e-post korrespondanse i stor grad også gir rett
til innsyn i hva som er "muntlig- kommunisert med kunden. NARF mener det er uheldig
dersom all e-post korrespondanse kan kreves utlevert i forbindelse med bokettersyn eller
annen kontroll. Ikke minst gjelder dette fordi inngående og utgående korrespondanse på
outlook, normalt inneholder en kombinasjon av privat og forretningsmessig korrespondanse.
Det vil etter NARFs vurdering være en krenkelse av privatlivet dersom kontrollmyndighetene
får fri tilgang til all e-post korrespondanse som skattyters medhjelper har liggende på sin
datamaskin.

NARF antar at også Datatilsynet vil gjøre innsigelser mot ovennevnte. Vi ber derfor om at de
foreslåtte endringene i ligningsloven § 6-15 utredes og vurderes ytterligere med hensyn til
rekkevidden av bestemmelsen før denne vedtas.

Med vennlig hilsen
NARF - Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

. Sandra Riise
Adm.dir.

Dagfinn Søvik (sign.)
Leder fagutvalget
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