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Høringssvar fra Skatteetaten på høring om endringer i tollforskriften
kap. 3 om forhåndsvarsling og autoriserte foretak

Vi viser til mottatt høring om endringer i tollforskriften kap. 3 om forhåndsvarsling og autoriserte foretak.
Skatteetaten har følgende merknader til forslaget.
Skatteetaten vil presisere nødvendigheten av at det må foreligge hjemler for at skatteetaten kan dele
opplysninger som er avgjørende for å oppfylle forskriftens formål. Kravet til autoriseringen som er inntatt i
forskriftens § 3-1-27 innebærer blant annet at aktørene ikke kan ha begått alvorlige eller gjentatte brudd i
forbindelse med økonomisk virksomhet (herunder skatt og avgift). For å avdekke brudd vil det være
nødvendig med deling av opplysninger mellom etater, og det bør vurderes om delingen bør reguleres
særskilt.
Tilsvarende gjelder for kravet til solvens som er inntatt i § 3-1-29, der det anses hensiktsmessig at betaling
av skatte- og avgiftskrav bør være en del av solvensvurdering slik som regulert i § 3-1-27. Det må vurderes
om forskriften bør ytterligere utdypes med sanksjonsbestemmelse(r) slik at det er skjerpede krav til en
tiltakshaver. En solvensvurdering er ikke nødvendigvis tilstrekkelig. Det er eksempler på virksomheter
innen segmentet, med lang historikk og store offentlige krav, men som starter opp ny virksomhet for å
"kvitte" seg med gjelden. Disse virksomhetene kan da fremstå som plettfrie og solvente, mens realiteten
kan være at de fortsatt driver på samme useriøse måte. Det foreslås at det bør vurderes om det skulle vært
en mulighet for å kunne nekte disse å registrere seg. Og eventuelt også tas med en vurdering av at dette
må omfatte den som er reell ansvarshaver slik at det rammer omgåelse av reglene ved bruk av stråmenn.
Det vises her til høring vedrørende forskrift om reelle rettighetshavere – og at denne bør få anvendelse,
både ved autorisering og ved suspensjon/tilbakekall. Den er særlig viktig for de tilfellene der
foretaket/selskapet er yngre enn tre år (skjæringspunkt for solvensvurderingen i forskriften).
Et foretak kan ytterligere risikere suspendering eller tilbakekall av autorisasjon. Her blir igjen
taushetspliktutfordringer som kan inntre relevant. Betaling av skatt- og avgift har nær tilknytning til
forskriftsendringene og bør derav få betydning for innvilgelse, suspensjon eller tilbakekall av autorisasjon.
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Det vises også til at det i forskriften foreslås inntatt en ny henvisning til skattebetalingsforskriften § 14-20-3
annet ledd i tollforskriften § 3-1-24 (Unntak fra kravet til vareførsel på vei med åpent tollsted) (3) bokstav a.
Bestemmelsen omhandler kredittverdigheten til søker, som "vurderes ut ifra skattekontorets generelle tillit
til foretaket, herunder foretakets betalingsvilje, betalingsevne og overholdelse av skatte-, toll- og
avgiftsregelverket mv. samt skattekontorets inndrivelsesmuligheter" Det omtales i overskriften til
tollforskriften § 3-1-24 (3) bokstav a at dette er en "kan-bestemmelse", slik at vurderingen av
kredittverdigheten ikke vil være aktuell i alle tilfeller. Det kan ikke leses ut fra høringsnotatet i hvilke tilfeller
dette vil være aktuelt eller hvordan skattekontoret skal involveres i en eventuell kredittvurdering av søker.
Skatteetaten vil videre bemerke at høringsnotatet ikke beskriver hvordan fortollingsprosedyren skal
avsluttes. Vi stiller spørsmål ved om nytt system for forhåndsvarsling ICS2 og elektronisk deklarering i
TVINN, sammenholdt med det eksisterende transitteringssystemet NCTS, kan påvirke grensesnittet
mellom Tolletatens og Skatteetatens ansvarsområder.
Forslaget for øvrig ser i liten grad ut til å berøre skatteetaten, da det i hovedsak er vareførselsregler som
foreslås endret. Skatteetaten er ikke nevnt i høringsnotatet som en av de offentlige instansene som
berøres.

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelse i saken.

Med hilsen

Liv Waage Nielsen Berg
Seniorskattejurist
Juridisk avdeling
Skattedirektoratet
Catharina Ekerum
Seniorskattejurist

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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