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Vedtak om kassasjon - Toll- og avgiftsetaten
Vi viser til brev datert 15. september 2015, hvor Toll- og avgiftsdirektoratet søker
om å få utvide en rekke tidligere kassasjonsvedtak, i tillegg til kassasjonsforslag for
to typer tollkredittsaker.
Geografisk eller tidsmessig utvidelse av tidligere vedtak
Dersom det er gjort et bevarings- og kassasjonsvedtak for en bestemt dokumenttype,
arkivserie el. l. for en region kan vedtaket gjøres gjeldende for alle enheter og
regioner, forutsatt at det gjelder tilsvarende materiale som omtalt i det opprinnelige
vedtaket. Et tidligere vedtak kan også gjøres gjeldende for perioder før og etter
perioden i det gjeldende vedtaket, forutsatt at det gjelder tilsvarende materiale som
omtalt i det opprinnelige vedtaket. Før vedtakene iverksettes ber vi om å få tilsendt
en oversikt over hvilke vedtak Toll- og avgiftsdirektoratet ønsker å gi geografisk
og/eller tidsmessig utvidelse, og om vedtaket inneholder krav om bevaring av
prøver. Dette generelle vedtaket gjelder kun papirmateriale. Det er ikke nødvendig å
bevare prøver av materialet.
Kassasjon av saker om innfordring tollkreditt og ordinære tollkredittsaker
Materialet dokumenterer i en kortere periode personers og virksomheters rettigheter
og plikter, men disse opphører når klagefristen går ut, gjeldsordningen utløper etc.
Direktoratet peker på at det ikke er behov for materialet etter 3-4 år.
Med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 126 (arkivloven) § 9 bokstav c, vedtar
Riksarkivaren at disse to materialtypene kan kasseres. Vedtaket gjelder kun
papirmateriale. Det er ikke nødvendig å bevare prøver av materialet.
Toll- og avgiftsdirektoratet avgjør selv hvor lenge materialet som kan kasseres må
oppbevares av administrative og juridiske hensyn.
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