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Høring - Forslag om å innføre hjemmel til å ilegge bokføringspålegg og betinget
tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringsloven.
Det vises til høringsbrev 03.05.06.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har ingen sterke motforestillinger mot det som foreslås, men vi vil
bemerke:
Vi håper Finansdepartementet har forståelse for at mange mindre næringsdrivende , som kanskje
fører sitt eget regnskap, ikke har all verdens kapasitet i å følge med i alle formkrav til
regnskapsførsel . Ofte er provenyvirking av skatt og avgifter--fra disse næringsdrivende svært liten

for det offentlige. Vi håper derfor at Finansdepartementetpåpeker overfor liknings- og
fylkesskattekontorene at de nye bestemmelse om bokføringspålegg og tvangsmulkt skal praktiseres
lempelig , og det er viktig at overtredelsen ikke er uvesentlig.

"Bukken som asser havresekken?"
Slik lovendringene foreslås blir det de samme som kontrollerer de bokføringspliktige som skal få
hjemmel til å ilegge betinget tvangsmulkt. Det vil nok i de fleste tilfeller gå bra, men det kan
oppstå situasjoner hvor det kunne vært en betryggelse at en tredjepart vurderte saken. F.eks. at
kontrolløren har kommet helt på kant med den bokføringspliktige. Det kan da være lett å ilegge
strengere tvangsmulkt enn det som burde vært normalt. I slike tilfeller kunne det vært greit at f.eks.
politiet vurderte strafferammen.
Tvan smulktens størrelse
Vi synes at utgangspunktet på ett rettsgebyr (pt. Kr 860) pr. dag, er svært høyt.
Da er det i hvertfall svært viktig at tvangsmulkt ikke ilegges for bagateller. Det er også viktig at den
bokføringspliktige blir gjort uttrykkelig oppmerksom på varsel om tvangsmulkt. Er det godt nok at
dette tas inn i bokføringspålegget?
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