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1 INNLEDNING 

Skattedirektoratet sender med dette på høring et forslag om endringer i 

skatteforvaltningsforskriften § 14-1-1.  

 

Skatteforvaltningsloven (sktfvl.) trådte i kraft 1. januar 2017 og lovens bestemmelser om 

tvangsmulkt i §§ 14-1 og 14-2, erstattet de tidligere reglene om forsinkelsesavgift i 

ligningsloven og de tidligere bestemmelsene om skattemyndighetenes adgang til å forhøye 

utgående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven. Innføringen av tvangsmulkt har vist seg 

å ha en positiv effekt på etterlevelsen og virker slik sett i samsvar med formålet om å 

fremtvinge levering av pliktige opplysninger. I noen tilfeller har man likevel erfart at ileggelse 

av tvangsmulkt ikke har bidratt til å oppfylle formålet, og at belastningen for enkelte 

opplysningspliktige kan bli for høy. På bakgrunn av dette, foreslås det å nedjustere satsen på 

tvangsmulkt ilagt opplysningspliktige etter sktfvl. kapittel 7. I tillegg foreslås det å 

forskriftsfeste muligheten for en justering av antall løpedager ut fra formålet om å 

fremtvinge levering av pliktige opplysninger. Dette vil innebære en forskriftsfesting av 

gjeldende praksis. Hensikten er å tydeliggjøre en fleksibilitet og gjøre tvangsmulkten mer 

treffende, samt å unngå at belastningen for enkelte opplysningspliktige blir for stor. 

 

1.1 Bakgrunnen for forslaget 

Skattedirektoratet fikk i brev fra Finansdepartementet av 7. april 2021, i oppdrag å følge opp 

Stortingets anmodningsvedtak nr. 176 (2020-2021) tvangsmulkt. I oppdraget, ble 

Skattedirektoratet bedt om å utrede forslag til en ordning med differensiert tvangsmulkt 

etter skatteforvaltningsloven, samt gi en vurdering av et slikt forslag. I Skattedirektoratets 

utredning ble det konkludert med at en løsning basert på ulike differensieringsgrunnlag for 

fastsettelse av tvangsmulkt, er vanskelig å gjennomføre i praksis. Skattedirektoratet 

anbefalte i stedet at man for enkelte av meldingene vurderer en reduksjon av antall dager 

tvangsmulkt løper, samt en reduksjon av satsen for tvangsmulkt. I Prop. 1 LS (2021-2022) 

Skatter, avgifter og toll 2022 kap. 25 varslet departementet at de ville arbeide videre med å 

vurdere alternative måter å justere tvangsmulkten på, og at man ville komme tilbake til 

dette i Revidert nasjonalbudsjett 2022. I Revidert nasjonalbudsjett 2022 forutsettes det at 



   

 

   

 

Skattedirektoratet fremmer forslag om forskriftsendring av satsene- og antall løpedager for 

tvangsmulkt, og at forslag om forskriftsendring sendes på allmenn høring. 

 

Skattedirektoratet foreslår å redusere satsen for tvangsmulkt til ett halvt rettsgebyr for 

opplysningspliktige etter kap. 7 i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning 

(skatteforvaltningsloven). Det foreslås en endring i forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til 

skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) § 14-1-1 første ledd. 

 

Skattedirektoratet foreslår videre at antall løpedager for tvangsmulkt kan reduseres for 

grupper av opplysningspliktige, eller for enkelte skattemeldinger. Dette tydeliggjør at 

skattemyndighetene har adgang til å redusere antall løpedager der de vurderer det som lite 

egnet å la tvangsmulkten løpe til maksimalbeløpet etter sktfvl. § 14-1 annet ledd er nådd, 

fordi det ikke vil bidra til at opplysningsplikten oppfylles. Det foreslås en endring i 

skatteforvaltningsforskriften § 14-1-1 fjerde ledd. 

 

Det foreslås at de nye endringene trer i kraft 1. juli 2023. 

 

2 GJELDENDE RETT  

Bestemmelsen i sktfvl. § 14-1, gir skattemyndighetene en generell adgang til å ilegge 

tvangsmulkt for å fremtvinge levering av pliktige opplysninger i tilfeller der en 

opplysningsplikt eller plikt til å rette seg etter et bokføringspålegg ikke etterleves innen en 

fastsatt frist. Et vedtak om tvangsmulkt er et betinget vedtak som trer i kraft dersom den 

fastsatte fristen ikke overholdes. Tvangsmulkt kan benyttes overfor de som har plikt til å gi 

opplysninger etter sktfvl. kap. 7 (opplysningsplikt for tredjeparter) og kap. 8 

(opplysningsplikt for skattepliktige, trekkpliktige mv.). Videre kan tvangsmulkt benyttes for å 

fremtvinge forespurte kontrollopplysninger etter sktfvl. §§ 10-1, 10-2, 10-3, 10-5, 10-6 og 10-

7, samt ved bokføringspålegg etter § 11-1. Selve opplysningsplikten fremgår dermed av 

andre bestemmelser enn sktfvl. § 14-1.  

 

I de fleste tilfeller ilegges tvangsmulkt maskinelt og løper frem til opplysningene leveres, 

maksimal grense for tvangsmulkt er nådd eller fordi tvangsmulkten stoppes tidligere. Det 



   

 

   

 

siste kan for eksempel skyldes likebehandlingshensyn i tilfeller der skattemyndighetene 

ønsker å starte arbeidet med å fastsette skjønn for en gruppe skattepliktige, eller fordi man 

av ulike årsaker ser at fortsatt tvangsmulkt ikke vil bidra til at opplysningsplikten oppfylles. 

Av den grunn er det også gitt et generelt unntak fra tvangsmulkt for nyregistrerte 

virksomheter, hvor det ikke ilegges tvangsmulkt for manglende eller forsinket levering av 

pliktige opplysninger det første året. Tvangsmulkt er ikke en aktuell reaksjon overfor 

lønnstakere og pensjonister, da de har adgang til å benytte seg av leveringsfritak for 

skattemelding. 

 

Tvangsmulkt er ment å være den primære reaksjonsformen overfor tredjeparter som ikke gir 

pliktige opplysninger innen de fastsatte fristene, jf. kapittel 20.4.1.1 i Prop. 38 L (2015-2016).  

 

Utmålingen av tvangsmulkt er nærmere regulert i skatteforvaltningsforskriften § 14-1-1, 

hvor det fremgår at satsen for tvangsmulkt utgjør ett rettsgebyr per dag for manglende 

opplysninger etter sktfvl kapittel 7 og et halvt rettsgebyr per dag for manglende 

opplysninger etter sktfvl. kap. 8, jf. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr. Ilagt 

tvangsmulkt går til fradrag i eventuell tilleggsskatt ved skjønnsfastsetting jf. sktfvl. § 14-5 

femte ledd.   

 

3 FORSLAG OM ENDRING AV SKATTEFORVALTNINGSFORSKRIFTEN §§ 14-1-1 (1) 
BOKSTAV A OG 14-1-1 (4) 

3.1 Forslag om reduksjon av satsen for tvangsmulkt for manglende oppfyllelse av 
opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven kap. 7.  

Satsen for tvangsmulkt for manglende levering av pliktige opplysninger etter sktfvl. kap. 7 

(tredjepartsopplysninger), er i dag på ett rettsgebyr mot et halvt rettsgebyr for manglende 

oppfyllelse av opplysningsplikten etter sktfvl. kap. 8. Skattedirektoratet finner ikke gode 

grunner for å opprettholde denne satsforskjellen og foreslår derfor å redusere satsen for 

tvangsmulkt for manglende oppfyllelse av opplysningsplikten etter sktfvl. kap. 7, slik at 

satsen vil være lik for opplysningspliktige etter sktfvl. kap. 7 og kap. 8. Skattedirektoratet 

foreslår å endre skatteforvaltningsforskriften § 14-1-1 første ledd.  



   

 

   

 

3.2 Forslag om reduksjon av antall løpedager for tvangsmulkt   

Blant de som ikke leverer rettidig og som derfor mottar varsel om tvangsmulkt, er erfaringen 

at de aller fleste (opptil 70%) leverer opplysningene før tvangsmulkten begynner å løpe. Når 

det gjelder de som ikke leverer før tvangsmulkten begynner å løpe, er erfaringen at ca. 30% 

leverer innen de første 10 dagene. Etter 20 løpedager har ca. 41% i denne gruppen levert, 

men deretter flater det ut og vi ser en mindre effekt av fortsatt tvangsmulkt. Erfaringsmessig 

vil ca. 45% av de som ilegges tvangsmulkt ikke levere, og dermed ende opp med 

maksimalbeløpet etter sktfvl. § 14-1 (2) 1. Det ser ut til å være en større representasjon av 

mindre virksomheter, og virksomheter som er i oppstarts- eller avviklingsfasen2 i denne 

gruppen. 

 

For å redusere den økonomiske belastningen for opplysningspliktige i tilfeller der fortsatt 

tvangsmulkt ikke ser ut til å medføre ønsket effekt, har skattemyndighetene allerede 

redusert antall løpedager for enkelte typer meldingene. Dette gjelder skattemelding for 

formue- og inntektsskatt, skattemelding for mva og aksjonærregisteroppgaven. 

Skattedirektoratet har lagt til grunn at dette kan gjøres innenfor eksisterende regelverk, men 

av hensyn til forutberegnelighet og likebehandling, er det ønskelig å formalisere 

skatteetatens adgang til å redusere antall løpedager i forskrift. Med forskriftshjemmel vil det 

være handlingsrom for å vurdere reduksjon i antall løpedager for alle typer meldinger. 

Skattedirektoratet antar at slik fleksibilitet kan gjennomføres uten at de positive effektene 

med tvangsmulkt reduseres i særlig grad. Endringen foreslås inntatt i 

skatteforvaltningsforskriften § 14-1-1 fjerde ledd.  

 

 

4 IKRAFTTREDELSE  

Det foreslås at de nye endringene trer i kraft 1. juli 2023. 

 

 
1 Tallene fremgår av Skattedirektoratets utredning om differensiert tvangsmulkt av 30. juni 2021, og er basert på 

en analyse av tvangsmulkt som Skatteetaten har gjennomført. Begge er unntatt offentligheten.  
2 Nyregistrerte virksomheter er også blant de som i større grad treffes av tvangsmulkt, men for disse er det 

innført et generelt unntak fra tvangsmulkt det første året. 



   

 

   

 

5 ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

De foreslåtte endringene vil ikke medføre systemmessige konsekvenser av betydning for 

Skatteetaten. Satsen for tvangsmulkt for opplysningspliktige etter kap. 7, har allerede blitt 

redusert en gang, fra to til ett rettsgebyr, og reduksjon i antall løpedager er allerede innført 

for enkelte av meldingene. De foreslåtte endringene vil kunne tilpasses skatteetatens 

systemer på en enkel måte og med ubetydelige utviklingskostnader. 

 

Forslaget vil ikke medføre noen endring i plikten til å gi opplysninger til skattemyndighetene, 

og vil således ikke medføre noen økt belastning for de opplysningspliktige. 

 

6 PERSONVERNKONSEKVENSER 

Formålet med forslaget er å redusere den belastningen som ilagt tvangsmulkt kan medføre 

for enkelte grupper, men samtidig slik at de positive effektene som tvangsmulkt har vist seg 

å ha for oppfyllelse av opplysningsplikten bevares. Skattemyndighetene har allerede 

hjemmel til å behandle de aktuelle opplysningene etter skatteforvaltningsloven, og 

etter vår vurdering, medfører ikke det foreliggende forslaget noen personvernkonsekvenser i 

forhold til gjeldende rett. Ansatte i Skatteetaten har streng taushetsplikt om opplysninger de 

får kjennskap til gjennom sitt arbeid, og etatens datasystemer er utformet slik at 

opplysninger behandles på en sikker måte.  

 

7 FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRING 

I forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven kapittel 14 foreslås 

følgende endringer:  

 

§ 14-1-1 første ledd skal lyde: 

(1) Tvangsmulkt for manglende oppfyllelse av opplysningsplikten etter 

skatteforvaltningsloven kapittel 7 og 8 utgjør et halvt rettsgebyr per dag. 

 

 

§ 14-1-1 fjerde ledd skal lyde: 

(4) Tvangsmulkt løper fra den dagen som fastsettes i vedtak om tvangsmulkt og løper frem 

til den opplysningspliktige har oppfylt sin opplysningsplikt. Skattemyndighetene kan beslutte 



   

 

   

 

at tvangsmulkt skal løpe i færre antall dager enn hva det ville ha gjort ved oppnådd 

maksimalbeløp etter skatteforvaltningsloven § 14-1 annet ledd.  

 

 

 

 

 

 


