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Høring - lov- og forskriftsendringer i forbindelse med bestemmelser om 
redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon 

Det vises til deres brev av 25. juni 2014 hvor Finansdepartementet sendte Skattedirektoratets 

utredning på høring.  

 

Endringsadgangen etter skatte- og avgiftslovgivningen er fortsatt ti år. Det samme gjelder adgangen 

til å reise straffesak ved alvorlig skatte- og avgiftskriminalitet. Oppbevaringstiden for 

primærdokumentasjon etter bokføringsloven er dermed ikke lenger sammenfallende med tidsfrister 

for endringsadgang og strafferettslig foreldelse. Som påpekt i vårt oversendelsesbrev av 13. juni 

2014 har Skattedirektoratet valgt å begrense forslagene om utvidet oppbevaringstid for 

regnskapsmateriale til det vi anser som et minimum for å ha mulighet til å utøve skatte- og 

avgiftskontroll for regnskapsår som er eldre enn fem år. I forhold til bekjempelse av alvorlig skatte- 

og avgiftskrimininalitet vil vi særlig trekke frem forslagene som innebærer mulighet til å kunne 

innhente tredjepartsopplysninger. Det vises til forslagene om særskilte oppbevaringskrav for banker 

og finansieringsforetak, jf. høringsnotatet punkt. 2.2, og krav til utvidet oppbevaringstid for kunde- 

og leverandørspesifikasjoner, jf. høringsnotatet punkt 2.5. Det er også svært viktig at 

skattekontorene gis mulighet til å gi pålegg om å oppbevare regnskapsmateriale i mer enn fem år, jf. 

høringsnotatet punkt 3. 

 

Når det gjelder disse og øvrige forslag som er fremsatt, viser vi til vår nærmere redegjørelse og 

begrunnelse i høringsnotatet. Vi har dessuten følgende kommentarer til høringsnotatet: 

 

 I punkt 1.2.6.3 er det henvist til foreslått endring i FSFIN § 9-14 annet og tredje ledd. Rett 

henvisning skal være § 9-14 første og annet ledd. I oppsummeringen av endringsforslagene, 

pkt. 6.2.2, er det korrekt henvisning. 

 I punkt 3.6, jf. punkt 6.1.1, 6.1.2 og 6.1.4 er det foreslått en ny bestemmelse i ligningsloven, 

skattebetalingsloven og merverdiavgiftsloven angående pålegg om oppbevaring av 

regnskapsmateriale i mer enn fem år. Nr. 2 i hhv. ny § 6-7 i ligningsloven, ny § 5-13 b i 

skattebetalingsloven og ny § 16-8 i merverdiavgiftsloven, omhandler hvem pålegget skal retts 

til. Første punktum lyder slik: 

Pålegg etter nr. 1 rettes til foretakets innehaver.  
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Første punktum retter seg mot innehaver av enkeltpersonforetak. Vi foreslår at dette 

fremkommer eksplisitt av bestemmelsene: 

Pålegg etter nr. 1 rettes til innehaver av enkeltpersonforetak. 

 

Videre skal ordlyden i annet punktum være den samme i de tre lovene. Ligningsloven § 6-7 

nr. 2 annet punktum skal da lyde: 

I selskap, samvirkeforetak, forening, institusjon eller innretning rettes pålegget til 

styret og sendes hvert medlem. 

 

 I punkt 6.1.4 som gjelder endringer i merverdiavgiftsloven er det foreslått en ny § 16-8. 

Etter denne paragrafen skal det stå: 

Nåværende §§ 16-8 til 16-11, blir §§ 16-9 til 16-12 

 

 I punkt 6.2.1 som gjelder oppsummering av endringer i bokføringsforskriften står det at 

forskriften § 7-6 fjerde ledd skal endres. Riktig henvisning er § 7-6 annet ledd, jf. også 

høringsnotatet punkt 4.2.3.3. 

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i saken. 

Med hilsen 

Anette Utheim Eggesbø 

Underdirektør 

Rettsavdelingen, foretaksskatt 

Skattedirektoratet 

 Inger Helene Iversen 
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