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HØRING
- FORSLAG
OMHJEMMEL
TILÅ ILEGGEBOKFØRINGSPÅLEGG
OG
BETINGET
TVANGSMULKT
VEDOVERTREDELSER
AV BOKFØRINGSLOVEN
Vi viser til deres brev av 3. mai 2006 angående forslag om hjemmel for skatteetaten til å ilegge
bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved overtredelser av bokføringsloven.
Vi støtter forslaget om at skatteetaten skal få adgang til å gi bokføringspålegg og ilegge betinget
tvangsmulkt. Etter vår oppfatning vil dette være et viktig hjelpemiddel med tanke på at
myndighetene skal få riktige opplysninger. Vi har erfart at mangelfull bokføring er et problem for
mange virksomheter, og dette medfører både en økt fare for at opplysningene som gis til
myndighetene er feil og at det er vanskeligere for kontrollmyndighetene å etterprøve regnskapet.
Mange av de samme hensyn som gjør seg gjeldene i forhold til skattemyndighetenes adgang til å gi
bokføringspålegg og ilegge betinget tvangsmulkt, vil også gjelde i forhold til at toll- og
avgiftsetaten skal få en tilsvarende adgang. Vi viser i den forbindelse til vårt brev til departementet
av 18. mai 2006 hvor dette er foreslått.
Den foreslåtte endringen i merverdiavgiftsloven(mval.) har betydning for Tollvesenet i forbindelse
med vårt arbeid i henhold til mval. § 6, jf. forskrift av 19. desember 1969 nr 15 (forskrift nr. 17 til
mval.) § 3. Tollvesenet er avgiftsmyndighet når merverdiavgift pliktes betalt ved innførsel av varer,
jf. lovens kap. XVI. Vi kan ikke se at det fremkommer noe sted i høringsnotatet at dette lovforslaget
berører Tollvesenet. Begrepet lignings- og avgiftsforvaltningen omfatter, i henhold til nevnte
forskrift, også Tollvesenet. Det er derfor grunn til å ta inn en presisering på dette punkt i
høringsnotatets punkt 4.3, slik at det fremgår tydelig at både skatteetaten og Tollvesenet berøres av
forslaget til endring.
Ut over det har vi ingen merknader.
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