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Re vi sjon

Toll- og av gifts re vi sjon:

Hva be drif ten bør 
være opp merk som på
En artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 8 2012 inneholdt en interessant artikkel som  
beskrev tollrevisjon fra myndighetenes perspektiv. Vi ønsker å dele noen erfaringer
som kontrollerte bedrifter selv har gjort seg i denne forbindelse.

Ad vo kat
Per Kirk nes
Ad vo kat fir ma et Price wa ter house-
Coo pers

Ad vo kat
Lars Flat åker
Ad vo kat fir ma et Price wa ter house-
Coo pers

Artikkelen er forfattet av:

Un der teg ne de har bi stått en rek ke be drif ter 
i for bin del se med toll re vi sjon, og har tid li-
ge re også job bet hos toll myn dig he te ne.

Hva er toll- og av gifts re vi sjon?
Toll- og av gifts re vi sjon skil ler seg ikke  
i noen sær lig grad fra and re kon troll hand-
lin ger fra myn dig he te nes side. Toll re vi so-
ren er an satt for å fin ne feil og for føl ge 
dis se, og kon trol len skal først og fremst 
vir ke pre ven tivt på be drif ter som om fat tes 
av re gel ver ket på det te om rå det.

For be drif ten er der for det bes te som kan 
hen de i for bin del se med en toll re vi sjon at 
toll re vi so ren ikke fin ner noen feil, og går 
hjem igjen til kon to ret sitt for å lete etter 
feil hos and re.

Hvem er toll re vi so ren?
En toll re vi sor er i de al ler fles te til fel ler en 
etats ut dan net per son, som i til legg har noe 
eks tern kur sing i øko no mi og revisjons-
metodikk. Ved kom men de har så godt som 
ald ri job bet i en pri vat be drift tid li ge re. Til 
for skjell fra en van lig re vi sor, er ikke toll-
revi so rens rol le å fore ta en ob jek tiv vur de-
ring av de uli ke øko no mis ke for hol de ne i 
be drif ten. Toll re vi so ren ser etter feil som 
gjel der toll og av gif ter, og le ver av og blir 
målt på dis se.

Vi nev ner det te for di be drif ter noen gan ger 
tror det er mu lig å for kla re toll re vi so ren 
hva som har skjedd med ut gangs punkt  
i et hel het lig syn på be drif tens (og noen 
gan ger kon ser nets) virk som het, fra et øko-
no misk og skat te mes sig per spek tiv. Det er 
vår er fa ring at toll re vi so ren ikke er nev ne-
ver dig in ter es sert i dis se for hol de ne, og 
hel ler ikke spe sielt kva li fi sert til å ta stil ling 
til dem. Ved kom men de vil lyt te høf lig til 
det be drif ten for tel ler, men vil for tol ke det 
som blir sagt in nen for «toll-uni ver set». For 
en toll re vi sor er det å føl ge toll reg le ne 
vik ti ge re enn alt an net, og det vil ikke bli 
møtt med for stå el se der som be drif ten 
inn ven der at det te ikke er en av kjer ne ak ti-
vi te te ne til virk som he ten.

Hvor dan bør be drif ten for hol de 
seg til en toll re vi sjon?
Det al ler vik tig ste be drif ten kan gjø re for  
å mins ke sine egne pro ble mer, er å sva re på 
de spørs må le ne toll re vi so ren stil ler. Vi ser 
ofte at det leg ges for lite ar beid i å for stå 
og be sva re de inn le den de spørs må le ne, 
mu li gens del vis for di man ikke skjøn ner 

hva det blir spurt etter. Her er det mye 
bry de ri som kun ne vært spart! Der som du 
gir en toll re vi sor et ufull sten dig el ler ufor-
ståe lig svar, mis ten ker ved kom men de 
umid del bart at du med vil je har for mu lert 
deg uklart. Toll re vi sjo nen kan ved det te bli 
mer om fat ten de enn nød ven dig.

De sva re ne be drif ten gir må i til legg være 
pre si se og kor rek te. Vær klar over at det straf-
fe retts li ge prin sip pet om at alt du sier kan og 
vil bli brukt mot deg gjel der også her, om enn 
ikke bok sta ve lig talt. Ikke si el ler skriv noe 
som du ikke er helt sik ker på. Even tuelle 
se ne re kor ri ge rin ger av tid li ge re ut ta lel ser vil 
sann syn lig vis bli sett på som bort for kla rin ger, 
så få det rik tig med én gang. Husk også at det 
er lov å ten ke seg om og kom me til ba ke til 
ting man er blitt spurt om.

Vi an be fa ler også at be drif ten i størst 
mu lig grad gir sin egen frem stil ling av de 
fak tis ke for hol de ne. Vi ser av og til at toll-
myn dig he te ne sen der re fe rat fra et møte, 
og ber be drif ten be kref te det som står der. 
Det te vil vi ad va re mot, for det språ ket 

STAR TEN: En toll re vi sjon star ter van lig vis med en skrift lig hen ven del se med fore spør sel om å 
sva re på spørs mål el ler sen de inn do ku men ta sjon.
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som bru kes er ofte til pas set et se ne re ved-
tak i be drif tens dis fa vør. Gjør hel ler en 
li ten eks tra inn sats, der be drif ten selv opp-
sum me rer hva som ble gitt av in for ma sjon 
i mø tet. Det gir også en mu lig het til å gi 
ut dy pen de in for ma sjon som man kan skje 
ikke rakk i for bin del se med sel ve mø tet.

Toll re vi so ren bør ikke be hand les som be drif-
tens vei le der, slik det til en viss grad gis inn-
trykk av i toll myn dig he te nes ar tik kel. Toll-
revi sjo nen er ikke tid og sted for å flag ge ev. 
usik ker het om egen be hand ling av for skjel-
lige for hold. Vi vi ser til det vi har skre vet 
over om inn hol det i en toll re vi sjon, som alt så 
er en le te ak sjon etter feil fra myn dig he te nes 
side, og ikke en barm hjer tig hand ling.

Vårt sis te råd er å hol de seg til fak tum.  
I for bin del se med sel ve toll re vi sjo nen er 
det sjel den helt klart hva myn dig he te ne 
skal med alle opp lys nin ge ne. Vi fra rå der 
der for be drif ter på egen hånd å gå inn  
i dis ku sjo ner med myn dig he te ne om kon-
kre te lov be stem mel ser el ler ret nings lin jer 
(jf. at alt du sier kan og vil bli brukt mot 
deg). Retts li ge for hold kan be drif ten ev. 
dis ku te re med sin råd gi ver, men la myn-

dig he te ne selv trek ke sine retts li ge slut nin-
ger på bak grunn av det fak tum som blir 
pre sen tert fra be drif tens side.

Hva er gan gen i sa ken?
En toll re vi sjon kan arte seg på litt for skjel lig 
vis. Som ho ved re gel skal be drif ten bli for-
melt vars let på for hånd der som myn dig-
hete ne kom mer på fy sisk be søk. Van lig vis vil 
imid ler tid kon trol len star te med en skrift lig 
hen ven del se, med fore spør sel om å sva re på 
spørs mål el ler sen de inn do ku men ta sjon.

Vi har noen gan ger sett at saks be hand le re 
hos toll myn dig he te ne har sendt e-post 
di rek te til fore tak med kon kre te spørs mål. 
Det te er selv sagt greit når en kon troll er 
på be gynt. Der som det te er det før s te be drif-
ten hø rer fra myn dig he te ne, an be fa ler vi 
imid ler tid at den som blir kon trol lert ber 
om et skrift lig brev fra toll re gio nen, for  
å ska pe ryd dig het og legi ti mi tet i sa ken.

Etter at sel ve kon trol len (skrift lig og/el ler 
fy sisk) er av slut tet, vil det kun ne gå re la tivt 
lang tid før be drif ten hø rer noe mer. Der-
som myn dig he te ne har kon klu dert med  
at det er be gått feil, vil nes te skritt være  

å sen de ut et var sel om ved tak i sa ken. 
Be drif ten har da ofte sin før s te re el le 
mu lig het til å ta stil ling til den retts li ge 
si den av sa ken. Det vil også være an led-
ning til å for sø ke å kor ri ge re evt. feil i det 
fak tum myn dig he te ne har lagt til grunn.

Etter at be drif ten har fått an led ning til  
å ut ta le seg, fat tes det et ved tak. I man ge 
til fel ler er det te en uunn gåe lig kon sekvens 
av at be drif ten rett og slett ikke har fulgt 
godt nok med, og at toll be hand lin gen 
der for har blitt feil. Det er imid ler tid vik-
tig å være klar over at toll myn dig he te ne 
ikke all tid har rett. Der som be drif ten selv 
me ner ved ta ket er feil, vil en kla ge til Toll- 
og av gifts di rek to ra tet kun ne re sul te re i at 
ved ta ket blir opp he vet el ler end ret.

Hva er mo ra len?
Vårt bes te råd er å ta toll re vi sjon på al vor. 
Bruk til strek ke lig res sur ser i før s te 
om gang, for å let te saks be hand lin gen både 
for be drif ten selv og for toll myn dig he te ne. 
Der som be drif ten er usik ker i for bin del se 
med toll re vi sjon, spør egen re vi sor el ler 
råd gi ver om bi stand til å for kla re.


