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Svar på høring - endring av oppbevaringstid for oppbevaringspliktige 
dokumenter  

Øst politidistrikt viser til politidirektoratets brev av 3. desember 2020 vedlagt Tolldirektoratets 
høringsnotat med forslag til endringer i oppbevaringsplikten for deklarasjoner og grunnlags-
dokumenter. Øst politidistrikt ser store betenkeligheter med forslaget idet dette vil svekke 
bevisinnhentingen i de alvorligste straffesakene.

Grove tollovertredelser foreldes ikke før etter 10 år. Forslaget til halvering av oppbevaringstid 
for tolldokumenter vil dermed svekke muligheten for å kunne straffeforfølge grov økonomisk 
kriminalitet. Det er ikke i høringsnotatet gitt en begrunnelse for hvorfor det er viktigere å 
hindre begrensede kostnader for de næringsdrivende enn å kunne straffeforfølge grov 
økonomisk kriminalitet. 

Det er i høringsnotatet vist til begrunnelsen for endringen i bokføringslovens regler om 
oppbevaring av dokumenter og lovendringen der det ble besluttet å halvere 
oppbevaringsplikten til fem år som er gitt i Prop. 1 LS (2013-2014)Skatter, avgifter og toll 
2014. Det skal til dette bemerkes at heller ikke i denne proposisjonen er det gitt noen 
begrunnelse for hvorfor det er viktigere å hindre kostnader for de næringsdrivende enn å 
straffeforfølge grov økonomisk kriminalitet. Det er vanskelig å lese ut av proposisjonen hva 
som er departementets vurdering av hva som blir konsekvensene av dårligere bekjempelse av 
grov økonomisk kriminalitet og begrunnelsen for hvorfor hensynet til begrensede kostnader for 
næringslivet skal veie tyngre enn kriminalitetsbekjempelse. 

Vi oppfatter at det foreliggende forslaget fra Tolldirektoratet vil ha negative konsekvenser for 
bekjempelse av grov økonomisk kriminalitet og er av den oppfatning at forslaget bør avvises.
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