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Bokføringspålegg, 
tvangs mulkt og  
tap av fra drags rett

Artikkelen er 
forfattet av:
Ad vo kat full mek tig 
Ola Fred rik sen
De loit te Ad vo kat fir ma AS
Trondheim

Mer ver di av gifts lo ven 
inne hol der be stem mel
ser som gir av gifts myn
dig he te ne ad gang til å gi 
bokføringspålegg og ileg ge 
be tin get tvangs mulkt. Av
gifts myn dig he te ne prak ti
se rer re gel ver ket strengt 
og sy nes å ha sta dig stør re 
fo kus på an ven del se av  
dis se be stem mel se ne.

Be stem mel se ne har vært gjel den de i over 
tre år, og man ge sy nes å ha be hov for en 
på min nel se om kon se kven se ne ved brudd 
på bokføringsloven og til hø ren de for skrift 
samt den nære sam men hen gen til tap av 
fra drags rett for inn gå en de mer verdi avgift. 

Et kom pli sert bokføringsregelverk
Alle næ rings dri ven de som har plikt til å 
le ve re om set nings opp ga ve etter mer ver di-
av gifts lo ven, har sam ti dig bok fø rings plikt 
etter bokføringsloven. Bokføringsloven av 
2004 med til hø ren de for skrift inne hol der 
de tal jer te og tid vis kom pli ser te be stem-
mel ser om hvor dan bok fø rin gen skal ut fø-
res. Med bok fø ring me nes i lo vens for-
stand regi stre ring i et regn skaps sy stem av 
trans ak sjo ner og and re regn skaps mes si ge 
dis po si sjo ner som di rek te på vir ker gjeld, 
egen ka pi tal, inn tek ter el ler kost na der. I et 
av gifts regn skap hand ler det om bok fø ring 
av om set ning, ut tak og fra drags be ret ti ge de 
an skaf fel ser.

Om ord nin gen med bok førings 
 pålegg og tvangs mulkt
Av gifts myn dig he te ne kan gi næ rings dri-
ven de på legg om å inn ret te bok fø rin gen, 
spe si fi ka sjo nen, do ku men ta sjo nen og opp-
be va rin gen av regn skaps opp lys nin ger  
i sam svar med de krav som frem går av 
bokføringsloven og bokføringsforskriften. 
Der nest kan av gifts myn dig he te ne ileg ge 
bok fø rings plik ti ge en dag lig lø pen de 
tvangs mulkt der som på legg ikke blir opp-
fylt in nen en nær me re fast satt frist. Ved 
ileg gel se av tvangs mulkt skal stør rel sen på 
mulk ten nor malt ut gjø re ett retts ge byr pr. 
dag, som for ti den ut gjør kr 860. Tvangs-
mulkt kan ileg ges med opp til ti gan ger 
retts ge by ret hver dag, men er opp ad 
be gren set til en mil lion kro ner og kan ikke 
ileg ges for leng re tid enn ett år.

Min er fa ring er at de som mot tar bok-
føringspålegg og var sel om ileg gel se av 
tvangs mulkt, ofte sø ker hjelp for sent. 
Næ rings dri ven de bør star te pro ses sen med 
å inn ret te seg etter bokføringspålegg i god 
tid før fris ten for opp fyl lel se ut lø per. Ett 
retts ge byr pr. dag vok ser til kr 25 800  
i lø pet av en må ned, og har etter tre  
må ne der vokst til kr 77 400. Der som 
tvangs mulkt ileg ges med høy es te sats, blir 
tal le ne hen holds vis kr 258 000 og kr 774 000. 
Dis se be løps stør rel se ne vi ser at bokførings-
pålegg bør tas på al vor. Ved tvangs mulkt  
i den ne stør rel ses or den er det en ma ger 
trøst at sam let tvangs mulkt ikke kan over-
sti ge en mil lion kro ner. I den ne sam men-
hen gen skal også nev nes at bokførings-
pålegg og even tuell ileg gel se av tvangs-
mulkt skal sen des til sty ret i et sel skap, 
sam vir ke fore tak, inn ret ning el ler or ga ni sa-
sjon for di sty re med lem me ne er so li da risk 
an svar lig for be ta ling av even tuell mulkt. 
Re kom man dert brev fra av gifts myn dig he-
te ne om ileg gel se av tvangs mulkt er nok 
noe de al ler fær res te av sty re med lem me ne  
i stør re nor ske be drif ter vil set te pris på.

I for kant av lov fes tin gen av ord nin gen 
med bokføringspålegg og tvangs mulkt ga 
Fi nans de par te men tet ut trykk for at ord-
nin gen ikke skal be nyt tes ved mind re for-
mal feil. Samtidig for ut sat te de par te men tet 
at ord nin gen med bokføringspålegg og 
tvangs mulkt må ad mi ni stre res etter ret-
nings lin jer gitt av Skatte di rek to ra tet.  
I mel ding 10/08 av 13. juni 2008 gav 
di rek to ra tet sli ke ret nings lin jer til skat te-
kon to re ne. Det er på fal len de at di rek to ra-
tet har gitt syv eks emp ler på hvil ke brudd 
på bokføringsregelverket som kan med fø re 
tvangs mulkt og bare ett ek sem pel på 
brudd på bokføringsregelverket som ikke 
skal med fø re tvangs mulkt.

Få kla ger
Av gifts myn dig he te nes ved tak om tvangs-
mulkt kan på kla ges til Skatte di rek to ra tet.  
I peri oden 2009–12 har di rek to ra tet bare 
hatt 32 klage saker, hvor av 14 var kla ger på 
bokføringspålegg og 18 var kla ger på ved-
tak om tvangs mulkt. An tall sa ker hvor 
skat te kon to ret gir bokføringspålegg og 
ileg ger tvangs mulkt, er langt høye re enn 
dis se tal le ne. Tall for Skatt øst ale ne vi ser 
at det ble gitt bokføringspålegg i 484 sa ker 
i 2011. Det er tro lig en sam men satt for-
kla ring på hvor for an tall kla ger på det te 
om rå det er be skje dent. En av for kla rin-
ge ne er tro lig at bokføringsregelverket er 
kom pli sert og van ske lig til gjen ge lig. Den 
svært kor te kla ge fris ten på tre da ger er 
tro lig en an nen. Det er kan skje en for kla-
ring, men det bør ikke være ned pri ori te-
rin ger fra næ rings dri ven de som er år sak til 
at an tall kla ger er så pass lavt. Inn tryk ket er 
at av gifts myn dig he te ne har sta dig stør re 
fo kus på ord nin gen med bokføringspålegg 
og tvangs mulkt.

Kla ge av gjø rel se ne pub li se res ikke, men 
stif tel sen Lov da ta pub li se rer av gjø rel ser fra 
Kla ge nemn da for mer verdi avgift hvor 
sa ker med bokføringspålegg er gjen gitt  
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i saks frem stil lin gen. Dis se av gjø rel se ne 
vi ser at bokføringspålegg og tvangs mulkt 
ofte gis ved urik tig salgsdokumentasjon, 
mang lende opp stil ling over va re la ger, 
mang lende fø ring av pro sjekt regn skap, 
mang lende va re tel lings lis ter og mang lende 
ajour fø ring av bok før te opp lys nin ger.

Er fa rin ger fra prak sis
Bokføringspålegg fra skat te kon to re ne har 
ved en del an led nin ger vist seg å være vagt 
ut for met. Vi har bl.a. opp levd at på legg 
kun be står av hen vis ning til en be stem-
mel se i bokføringsloven el ler bokførings-
forskriften. I sli ke sa ker er det for det før-
s te van ske lig å for stå hva på leg get be står i, 
og skat te kon to rets på legg er for det and re i 
strid med di rek to ra tets ret nings lin jer hvor 
det sies at på legg må kon kret ut for mes.  
I dis se sa ke ne bør på legg en ten på kla ges 
el ler man bør gå den i ut gangs punk tet 
unød ven di ge run den med skat te kon to ret 
for å få klar het i hva på leg get går ut på.

Ved en kelte an led nin ger har vi også er fart 
sa ker hvor det ileg ges bokføringspålegg 
uten til strek ke lig for ank ring i bokførings-
loven og bokføringsforskriften. Som 
ek sem pel kan nev nes en sak hvor skat te-
kon to ret men te at det skul le ileg ges 
tvangs mulkt for di fak tu ra ene til den 
av gifts plik ti ge var ut stedt til in ne ha ve ren 
av et enkeltpersonforetaks pri va te ad res se, 
og ikke til den ad res sen som frem gikk av 
Brønn øy sund re gist re ne. Den ak tuelle 
hjem me len for på leg get var bokføringsfor-
skriften § 5-1-2. I den ne for skrifts be stem-
mel sen he ter det at an gi vel se av kjø per 
minst skal in ne hol de kjø pers navn og 
ad res se el ler or ga ni sa sjons num mer som er 
til delt i hen hold til lov om En hets re gis te-
ret. For skrif ten kan ikke for stås slik at 

salgsdokumentasjon må ut ste des til ad res se 
re gi strert i En hets re gis te ret, og det frem-
står i til legg som svært strengt at det gjel-
der et be stemt ad res se krav ved ut ste del se 
av salgsdokumentasjon.

Re tur ner fak tu ra til selger
I prak sis vi ser det seg at av gifts myn dig-
hete ne ofte gir bokføringspålegg og vars ler 
tvangs mulkt i sa ker hvor det fore lig ger 
salgsdokumentasjon som ikke opp fyl ler 
bokføringsforskriftens krav. Av gifts plik ti ge 
næ rings dri ven de ri si ke rer i dis se sa ke ne 
ikke bare å bli ilagt tvangs mulkt, men også 
at skat te kon to ret nek ter fra drags rett for 
inn gå en de mer verdi avgift for di salgsdoku-
mentasjonen ikke an ses til strek ke lig. Det 
bes te rå det til av gifts plik ti ge næ rings dri-
ven de som mot tar inn gå en de fak tu ra er 
som ikke til freds stil ler bokføringsforskrif-
tens krav, er at salgsdokumentasjonen bør 
re tur ne res sel ger med krav om kre dit no ta 
og ut fer di gel se av ny og form rik tig fak tu ra. 
Det te kan hø res noe for ma lis tisk og 
om sten de lig ut, men kon se kven se ne – som 
vi straks skal se nær me re på – kan bli sto re 
der som man fra drags fø rer inn gå en de mer-
verdi avgift på an skaf fel ser som ikke kan 
le gi ti me res med til strek ke lig salgsdoku-
mentasjon.

Sam men hen gen mel lom 
bokføringspålegg og tap av 
fra drags rett
Ved an skaf fel ser får kjø per ikke fra drags-
rett for inn gå en de mer verdi avgift før salgs-
dokumentasjon er ut stedt. Mer ver di av-
gifts lo ven § 15-10 be stem mer at inn gå en de 
mer verdi avgift må do ku men te res med 
bi lag for å være fra drags be ret ti get. Le gi ti-
me rin gen skjer of test gjen nom fak tu ra. 
Bokføringsloven § 4 kre ver at bok før te 

opp lys nin ger skal være do ku men tert på en 
måte som vi ser de res be ret ti gel se. Krav til 
spe si fi ka sjon ved kjøp og salg er yt ter li ge re 
re gu lert i bokføringsforskriften ka pit tel 5 
som stil ler de tal jer te krav til hvor dan salgs-
dokumentasjon (fak tu ra) skal ut for mes, 
her un der krav til num me re ring og da te-
ring, an gi vel se av par te ne, yt el sens art og 
om fang, tids punkt for ut ste del se, be ta-
lings for fall og mer verdi avgift an gitt  
i nor ske kro ner.

Salgsdokumentasjon som ikke opp fyl ler 
bokføringsforskriftens krav, vil kun ne 
med fø re at av gifts myn dig he te ne nek ter 
fra drag for inn gå en de mer verdi avgift.  
En gjen gan ger fra prak sis er kra vet til at 
sel ger skal an gis med or ga ni sa sjons-
nummer et ter fulgt av bok sta ve ne MVA. 
Ved man gel full an gi vel se av sel gers or ga ni-
sa sjons num mer og/el ler bok sta ve ne MVA 
kan kjø per nek tes fra drags rett. 

Der som sel gers or ga ni sa sjons num mer og/
el ler bok sta ve ne MVA ikke er an gitt  
i salgs do ku men tet og sel ger fak tisk ikke  
er re gi strert i mer ver di av gifts mann tal let, 
vil det ikke være til strek ke lig for kjø pers 
fra drags rett at kjø per sjek ker med sel ger 
hvor vidt sel ger er re gi strert. Kjø pers akt-
som hets plikt ved fradragsføringen av inn-
gå en de mer verdi avgift prak ti se res strengt 
av av gifts myn dig he te ne og dom sto le ne. 
For å opp fyl le akt som hets plik ten må  
kjø per sjek ke sel gers re gist re rings for hold  
i offent lige re gist re. Det te sjek kes ved hen-
ven del se til av gifts myn dig he te ne. Det er  
å an be fa le at næ rings dri ven de ber om 
skrift lig be kref tel se fra skat te kon to ret,  
slik at det se ne re kan do ku men te res over-
for av gifts myn dig he te ne at sel gers re gist re-
rings for hold er un der søkt. I stør re kon-
trakts for hold er det van lig å av ta le at par-
te ne på fore spør sel er for plik tet til å leg ge 
frem så kalt skat te at test og do ku men ta sjon 
for regi stre ring i merverdiavgiftsregisteret. 
Det te kan også være en måte å sik re at 
fra drags rett for inn gå en de av gift ikke går 
tapt, men ved man gel full salgsdokumenta-
sjon er det vik tig å være klar over at det 
kan få be tyd ning der som do ku men ta sjo-
nen for regi stre ring har blitt for gam mel 
og sel ger ikke len ger er re gi strert i merver-
diavgiftsregisteret.

Hvis sel ger de facto er re gi strert i merver-
diavgiftsregisteret, går ikke fra drags ret ten 
tapt selv om fak tu ra mang ler an gi vel se av 
sel gers or ga ni sa sjons num mer og/el ler bok-
sta ve ne MVA. Også i dis se til fel le ne er det 
av gjø ren de at sel gers re gist re rings for hold 

TVANGS MULKT: Tvangs mulkt ut gjør nor malt ett retts ge byr (kr 860) pr. dag. 
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er un der søkt og at kjø per kan sann syn lig-
gjø re at slik un der sø kel se er gjen nom ført. 

Der som fak tu ra opp fyl ler kra vene i bokfø-
ringsforskriften, fore lig ger det fra drags rett 
også i de til fel le ne sel ger de facto ikke er 
re gi strert i merverdiavgiftsregisteret. I sist-
nevn te ty pe til fel le tren ger ikke kjø per 
un der sø ke sel gers re gist re rings for hold  
i merverdiavgiftsregisteret for ut satt at  
kjø per er uvi ten de om at sel ger ikke er 
re gi strert. Salgsdokumentasjon som til-
freds stil ler vil kå rene i bokføringsforskriften, 
vil være til freds stil len de do ku men ta sjon for 
inn gå en de mer verdi avgift etter mer ver di av-
gifts lo ven § 15-10.

En streng akt som hets plikt
Det er ikke bare av gifts myn dig he te ne  
– gjen nom bl.a. merverdiavgiftshåndboken 
og av gjø rel se ne til Kla ge nemn da for mer-
verdi avgift – som gir an vis ning på at kjø-
pers akt som hets plikt på det te om rå det skal 
vur de res strengt. Bor gar ting lag manns rett 

ut tal te i en dom av 26. ap ril 2006 at mer-
verdiavgiftslovens be stem mel ser om legiti-
masjonsvirkning av salgs do ku men ter må 
tol kes strengt i til fel ler hvor sel ger ikke er 
re gi strert og fak tu ra mang ler an gi vel se av 
or ga ni sa sjons num mer og/el ler bok sta ve ne 
MVA.

En an nen dom som il lust re rer hvor strengt 
legitimasjonsvirkningene av salgsdokumen-
tasjon prak ti se res, er Bor gar ting lag manns-
retts av gjø rel se av 28. ap ril 2010. Saks for-
hol det var at en av gifts plik tig næ rings -
driven de had de fra drags ført inn gå en de 
mer verdi avgift ba sert på salgsdokumenta-
sjon ut stedt av en dansk un der en tre pre nør. 
Sel ger var i salgsdokumentasjonen an gitt 
som org.nr.: mva 982 317 762. Sta ten 
an før te at fra drags ret ten ikke var i be hold 
for di bok sta ve ne mva var an gitt med små 
bok sta ver og for an or ga ni sa sjons num me-
ret. Lagmanns ret ten ut tal te at rent for melle 
feil ved an gi vel sen av or ga ni sa sjons num-
me ret ikke er av gjø ren de for et salgsdoku-

ments legitimasjonsvirkning, men ret ten 
kom al li ke vel til at fra drags ret ten ikke var  
i be hold og fant at kjø pe ren ikke had de 
ut vist til strek ke lig akt som het. Ved akt som-
hets vur de rin gen la lag manns ret ten bl.a. 
vekt på at kjø pe ren bur de kon trol lert sel-
gers re gist re rings for hold på bak grunn av at 
det er et krav til at salgsdokumentasjon for 
uten land ske næ rings dri ven de re gi strert 
gjen nom re pre sen tant inne hol der re pre sen-
tan tens navn og ad res se. Dom men ble 
an ket til Høy es te rett og se ne re for likt da 
det vis te seg at den dan ske un der le ve ran dø-
ren had de vært re gi strert, men av gjø rel sen 
vi ser hvor streng akt som hets vur de rin gen er 
på det te om rå det.

Til sist gjen tas an be fa lin gen: for å unn gå 
tap av fra drags rett bør av gifts plik ti ge 
næ rings dri ven de som mot tar man gel full 
salgsdokumentasjon gjø re som Elvis Pres-
ley sang i 1962: Re turn to sen der.

Prosessoppdrag  
er ho ved sa ke lig  
fjern leverbare
Vi me ner at en kelte av syns punk te ne i ar tik ke len «Prosessoppdrag like vel ho ved sa ke lig 
fjernleverbare?» i Re vi sjon og Regn skap nr. 1 2012 av Jim Krü ger Ol sen, er på kol li sjons
kurs med norsk lov og in ter na sjo nalt aner kjen te prin sip per (OECD) og re gel verk (EU).

Part ner
Nils Erik sen
Ad vo kat fir ma et Gret te

Se ni or ad vo kat
Jør gen Grøn lie
Ad vo kat fir ma et Gret te

Artikkelen er forfattet av: I ar tik ke len tar Jim Krü ger Ol sen for  
seg Bor gar ting lag manns retts dom av  
3. no vem ber 2011. Dom men er på an ket 
og sa ken skal be hand les av Høy es te rett  
21. juni 2012. Krü ger Ol sen me ner at 
lag manns ret ten tar feil når den har lagt til 
grunn at ad vo ka ters ar beid frem til ho ved-
for hand lin gen kan fjern le ve res og fak tu re-
res av gifts fritt til næ rings dri ven de hjem-
me hø ren de i ut lan det. I til legg til å kom-
men te re dom men frem mer Krü ger Ol sen 
en del syns punk ter av mer ge ne rell ka rak-

ter. Vi me ner syns punk te ne i ar tik ke len 
om: 

(i) hvor tje nes ter skal av gifts be leg ges; I. 
og 
(ii) spørs må let om av gifts be hand lin gen II. 
av tje nes ter som inne hol der fle re ele-
men ter,

er på kol li sjons kurs med norsk lov og 
in ter na sjo nalt aner kjen te prin sip per 
(OECD) og re gel verk (EU). Vi vil neden-
for nær me re re de gjø re for vårt syn. 


