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Oslo, 29.06.2006

FORSLAG OM Å INNFØRE HJEMMEL TIL Å ILEGGE BOKFØRINGSPÅLEGG
OG BETINGET TVANGSMULKT VED OVERTREDELSE AV BOKFØRINGSLOVGIVNINGEN - HØRING AV LOVFORSLAG
Landsorganisasjonen i Norge (LO) har mottatt høring av lovforslag om å innføre hjemmel til
å ilegge bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen fra Finansdepartementet.
Dagens regelverk har i all hovedsak bestemmelser om ileggelse av straff og administrative
sanksjoner for allerede begåtte lovovertredelser. LO støtter det foreliggende forslag om nye
regler om bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt som gir skatte- og avgiftsmyndighetene
en selvstendig reaksjonsmulighet overfor næringsdrivende som ikke innretter bokføringen i
tråd med gjeldende lovverk eller som ikke retter seg etter myndighetenes pålegg. LO anser
som en stor fordel at det vil bli mulig å handle på et tidlig tidspunkt, mens virksomheten
fortsatt er i gang og før alvorlige lovbrudd begås.
Skatte- og avgiftsmyndighetene gis med dette forslaget et sterkt redskap og en viktig mulighet
til å arbeide preventivt i forhold til skatte- og avgiftsunndragelser.
LO oppfatter det som en mulig svakhet at kun statlige etater far mulighet til å gi pålegg.
Forslaget gir ikke kommunale etater samme mulighet. Skatteoppkrever er dermed henvist til å
gå en omvei om skattefogden for å gi pålegg. Dette kan svekke ordningen, og vi viser til at
store aktører som Oslo kemnerkontor i lang tid har gjennomført et omfattende selvstendig
arbeid mot svart økonomi.
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