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HØRING – endring av oppbevaringstid for oppbevaringspliktige dokumenter og 
pålegg om forlenget oppbevaringstid i tollforskriften

Vi viser til Tolletatens høringsbrev av 17. november 2020 med forslag til endring av 
oppbevaringstid for oppbevaringspliktige dokumenter og pålegg om forlenget oppbevaringstid i 
tollforskriften. Høringsfristen var satt til 5. januar 2021. Politidirektoratet beklager av fristen er 
oversittet.

Politidirektoratet har forelagt høringen for politidistriktene Øst og Oslo, samt Kripos og 
Økokrim. Politidirektoratet har mottatt høringssvar fra Øst politidistrikt. Dette høringssvaret er 
vedlagt.

Kort om høringen 
Tolldirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i tollforskriftens regler om
oppbevaringstid for deklarasjoner og grunnlagsdokumenter. Tolldirektoratet foreslår at 
oppbevaringstiden for deklarasjoner med tilhørende grunnlagsdokumenter reduseres fra ti til 
fem år. I tillegg foreslås en ny forskriftsbestemmelse som gir tollmyndighetene anledning til å 
pålegge oppbevaringstid for deklarasjoner med tilhørende grunnlagsdokumenter utover fem år 
i forbindelse med kontroll.

Politidirektoratets merknader
Øst politidistrikt opplyser i sitt høringssvar at de har store betenkeligheter med forslaget om å 
redusere oppbevaringstiden til fem år idet dette vil svekke muligheten for å innhente bevis i de 
alvorligste straffesakene ettersom grove tollovertredelser ikke foreldes før etter 10 år. Dette vil 
etter politidistriktets vurdering ha negative konsekvenser for bekjempelse av grov økonomisk 
kriminalitet. Politidirektoratet tiltrer politidistriktets vurderinger og viser nærmere til 
politidistriktets høringssvar.
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