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Innspill til Høringsnotat – Opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner 

Referanse 2021/2270 

 

Innledning 

Circle K er et retail selskap som er en del av det Canadiske konsernet Alimentation Couche-Tard Inc. 

Selskapet driver blant annet bensinstasjonskjeden Circle K i Norge.  

I Norge har vi 7 bokføringspliktige selskaper, hvorav 2 er NUF. 5 av selskapene er felles registrert for 

merverdiavgift. 

Vi er generelt positive til forslaget forutsatt at det medfører bedre målretting av kontroller og 

dermed færre kontroller hos skattepliktige med korrekt regnskap og rapportering. Dette innebærer 

at opplysningene fra lojale skattepliktige hovedsakelig benyttes til kontroll av andre skattepliktige og 

dermed totalt sett gir en redusert byrde og forenkling for skattepliktige som opptrer lojalt.  

Vi støtter en lav beløpsgrense for rapporteringsplikt slik at forslaget treffer bredt. Det vil gi et bedre 

grunnlag for Skatteetaten til målrettede kontroller og lettere kunne avdekke unndragelser. 

 
Vesentlighet i kontrolltiltakene 

Vi har erfaring fra innføring av tilsvarende rapporteringsplikt i andre land hvor vi opplever at en selv 

ved mindre avvik mottar automatiserte standard kontrollbrev. Dette er ressurskrevende og medfører 

en betydelig byrde for skattepliktige uten at det bidrar til vesentlige endringer i avgiftsinngangen. 

Derfor ønsker vi å trekke frem viktigheten av at Skatteetaten tilpasser virkemiddelbruken og bruker 

opplysningene til målrettede kontroller for å ta de som reglene er ment å ramme. Dette innebærer at 

man ikke ukritisk automatiserer kontrollene slik at mindre (ubetydelige) avvik automatisk blir fulgt 

opp da dette som nevnt medfører ressurskrevende oppfølging for virksomheter som har rapportert 

sine transaksjoner samvittighetsfullt. Ved mindre avvik foreslås det at Skattemyndighetene i stor 

grad benytter seg av veiledning med sikte på bedre etterlevelse.  
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Gjenbruk av SAF-T-formatet 

I forslaget legges det opp til at vi skal rapportere salgs- og kjøpstransaksjoner basert på 

fakturanummer. I SAF-T rapporteringen er det lagt opp til å benytte bilagsnummer. Det betyr at vi 

ikke har med opplysninger i SAF-T filen om fakturanummer. Vi vil på bakgrunn av dette ikke kunne 

gjenbruke formatet som er i SAF-T filen til dette formål.  

Komplett rapportering av SAF-T filene for våre 7 selskap i Norge tar flere dager. Det er så store 

mengder data at forberedelse til SAF-T fil kjører i mange timer før vi kan konvertere den til en SAF-T 

fil. Filer som inneholder etterspurte data som skal konverteres til SAF-T filer må hentes fra hvert 

enkelt system, før vi kan laste opp filene til et program som konverterer dataene til SAF-T filer. 

Slik vi ser det vil det være vanskelig å benytte SAF-T formatet til denne rapporteringen. 

 

Ressurskrevende 

Circle K har mange salgs- og kjøpstransaksjoner som er fordelt på flere systemer. Vi har mange 

forretningsprosesser som er ivaretatt i andre systemer enn hoved ERP løsningen. Det vil si at 

kundefaktura er produsert og bokført i ett annet system enn selve hovedbokposteringen for 

regnskapet. Ved en salgs- og kjøpsrapportering vil vi måtte hente data fra flere systemer.   

Det legges opp til gjennom høringen at det skal utarbeides et standard format for salgs- og 

kjøpslister. Det betyr at Circle K vil måtte utvikle disse filene i hvert av systemene som holder 

forespurte data. Mange av våre system er egenutviklet og vi kan derfor ikke kjøpe en ferdig løsning 

for det standard filformatet. Implementeringskostnadene vil være betydelig høyere enn anslått i 

høringsforslaget. 

Vista Analyse har beregnet at kjøring av rapportene ikke skal medføre noen kostnader og at 

innsendingen skal ta maksimalt 5 minutter per selskap. Med den kompleksiteten som er i et konsern 

som vårt, så er vår vurdering at kostnad og tid er mye høyere enn anslaget fra Vista Analyse. 

Ved en rapportering til skatteetaten sikrer vi alltid at dataene er kontrollert og riktige før de sendes. 

Her vil vi typisk måtte etablere en ny kontroll som gjør at vi sammenstiller SAF-T filene, 

skattemelding for merverdiavgift og salgs- og kjøpslistene for alle 7 selskaper våre før det deklareres i 

Altinn. Dette er tidkrevende både fordi rapportene tar tid å kjøre i systemene på grunn av 

datamengdene, men også fordi kontrollen før innsending av data i seg selv tar mye tid. 
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I lys av overnevnt kompleksitet stiller derfor Circle K seg positiv til en gradvis innføring slik det er 

foreslått uten sanksjoner det første året. Dette slik at vi får tid til å etablere gode rutiner basert på 

erfaringen gjennom det første året. 

 

Felles registrering 

Forslaget innebærer at bokføringspliktige virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, 

skal rapportere salgs- og kjøpstransaksjoner for samme skattleggingsperiode som de leverer 

skattemelding for merverdiavgift. 

Circle K har pr i dag 5 felles registrerte selskaper, det vil si at merverdiavgiften er rapportert til 

skatteetaten på kun ett av fem organisasjonsnummer.  

Det er ønskelig at rapporterende enhet i en fellesregistrering skal kunne levere salgs- og 

kjøpsmeldinger for alle de underliggende fellesregistrerte selskaper.  

 

Korrigeringer av bokførte opplysninger 

Det bør klart fremkomme hvordan eventuelle ulike korrigeringer som kan oppstå skal håndteres i 

forbindelse med rapporteringen. Det forekommer at spesielt inngående faktura må korrigeres på 

grunn av eksempelvis feil valuta, feil leverandør, feil beløp benyttet ved første registering. 

Prosedyren er at bilaget må tilbakeføres og bokføres på nytt med riktige opplysninger. Samme 

fakturanummer vil da fremkomme flere ganger og kanskje også over mer enn en periode. 

 

Endringer i tidligere kjøps- og salgstransaksjoner 

Det foreslås videre at det skal rapporteres endringer i tidligere kjøps- og salgstransaksjoner, slik at 

det blant annet kan kontrolleres om selgers reduksjon av salg og utgående merverdiavgift har 

medført tilsvarende reduksjon av kjøp og inngående merverdiavgift hos motpart. 

Det foreslåtte kravet om rapportering av endringer på utgående faktura vil medføre ytterligere 

arbeidsbelastning på næringslivet dersom dette betyr at det er en ytterligere rapportering enn kun 

en salgsliste som kreves. Endringer på salg skjer gjennom krediteringer og ny faktura som er inkludert 

i salgslisten, men som ikke særskilt er markert med «endring».  
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Oppsummering og avsluttende kommentarer 

Som det fremgår ovenfor, er vi generelt positive til forslaget. For et stort konsern vil imidlertid en ny 

rapporteringsplikt være ressurskrevende både å implementere og følge opp. Kort sammenfattet 

fremstår følgende punkter som sentrale for den videre vurderingen og praktiseringen av regelverket:  

 Den nye opplysningsplikten må vurderes opp mot virkemidlene i skatteetatens 
kontrollfunksjon. Bedre tilgang på detaljert transaksjonsdata gir bedre grunnlag for 
målrettede kontroller. Mindre avvik hos ellers lojale skattepliktige bør i størst mulig grad 
følges opp gjennom veiledning fremfor automatiserte kontroller.  
 

 Det bør i størst mulig grad legges opp til at opplysningene kan hentes fra bokføringen med 
utgangspunkt i de pliktige spesifikasjonene, og gjenbruk av SAF-T formatet, ved utvikling av 
rapporteringsformatet for salgs- og kjøpsmeldingen, slik at det ikke pålegges nye krav til 
systematiseringen av bokførte opplysninger, og hva som kreves bokført. 
 

 Implementeringen av systemer, rutiner mv. som skal hensynta den nye rapporteringsplikten 
er mye mer omfattende enn analysen fra Vista Analyse synes å legge til grunn. En gradvis 
innføring uten sanksjoner det første året fremstår derfor nødvendig for å ivareta 
næringslivets interesser. Dette vil også sikre bedre kvalitet i dataene for Skatteetaten.  
 

 Det er nødvendig med en bredere utredning av hvordan korreksjoner av bokførte 
opplysninger og endringer tidligere salgs- og kjøpstransaksjoner skal rapporteres.  

 

Vi håper at våre kommentarer kan være med å bidra til en forholdsmessig lite ressurskrevende 

tilleggsrapportering for næringslivet. 

 

Med vennlig hilsen  

For Circle K AS 

 

Kristin Guldas 
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