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Høring- forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv. 

Det vises til høring av 17. juni 2014 om forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 
mv. Høringsfristen er satt til17. september 2014. 

Vedrørende myndighet til å begjære påtale 

Påtalebegjæringer vedrørende overtredelser av motorkjøretøy- og båtavgiftsloven (mbal) 
skal i dag fremsettes av Toll- og avgiftsdirektoratet, jf. lovens § 2 annet ledd. Etter 
ikrafttredelse av ny § 62a i straffeprosessloven vil tollregionene kunne fremsette 
påtalebegjæring. 

Det fremgår av Ot.prp nr. 22 (2008-2009) at mbal § 2 annet ledd er foreslått opphevet. 
Reglene om påtale ved overtredelse vil dermed følge hovedregelen i straffeprosessloven § 
62 a. 

Så vidt vi kan se inneholder ikke forslaget til ikrafttredelseslov som nå er på høring noen 
endringer i forhold til dette, og vi antar at de ovennevnte lovendringene vil tre i kraft når 
straffeloven av 2005 trer i kraft. 

Endringer i m otorkjøretøy og båtavgiftsloven § 2 og § 3 

I 2009 vedtok Stortinget nye straffebestemmelser om skattesvik. Disse bestemmelsene er 
tatt inn i straffeloven av 2005. På denne bakgrunn fremmet Finansdepartementet i 
høringsbrev av 11. oktober 2012 forslag til nye straffebestemmelser i skatte-, avgifts- og 
tollovgivningen for å tilpasse disse til ny straffelov. 

Det foreslås blant annet endringer i motorkjøretøy og båtavgiftsloven § 2 (første ledd) for 
å bringe denne på linje med forslag til tilsvarende bestemmelser i merverdiavgiftsloven 
og særavgiftsloven. 

Videre foreslås det endringer i lovens § 3 første ledd første punktum ved at vilkåret «på 
straffbar måte» erstattes med «forsettlig eller uaktsomt>>. Dette henger sammen med at 
det foreslås at simpel uaktsomhet overtredelse ikke lenger skal være straffbart, slik at 
bestemmelsen må endres dersom det fortsatt skal kunne ilegges tilleggsavgift ved simpel 
uaktsom overtredelse. 
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Side 2 

Vi antar at prosessen med å vedta og sette i kraft disse lovendringene vil bli videreført og 
tidsmessig tilpasset til ikrafttredelsen av straffeloven av 2005. 

For øvrig har Toll- og avgiftsdirektoratet ingen kommentarer til forslaget. 

Med hilsen 
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