
 

   

Postadresse:            Kontoradresse:  Telefon:   Org.nr:  Hjemmeside: 
Postboks 458  Sentrum          Trelastgata 3                   22 39 69 00 974 761 467 www.datatilsynet.no 
0105  OSLO 0191 OSLO

1 

  
SKATTEETATEN 
Postboks 9200 Grønland 
0134 OSLO 
 
 
   
 

 
 
 
   
 
 
 

  
 
 Deres referanse  Vår referanse  Dato 
2021/2270 21/02889-3 15.11.2021 
   
 
Høringsuttalelse - Forslag om opplysningsplikt om salgs- og 
kjøpstransaksjoner 

Vi viser til Skatteetatens forslag til endringer i skatteforvaltningsloven §§ 7-5 og 7-12, 
skatteforvaltningsforskriften § 7-5 og bokføringsforskriften §§ 3-1 og 5-1 som ble sendt på 
høring 26. august 2021.  
 
Innledning 
 
Forslagene innebærer en ny plikt for bokføringspliktige virksomheter og offentlige 
virksomheter til å rapportere opplysninger om salgs- og kjøpstransaksjoner til Skatteetaten.  
 
Opplysningene hentes fra bokføringen, og inkluderer fakturanummer, dokumentasjonsdato, 
angivelse av partene i transaksjonen med navn og organisasjonsnummer, samt opplysninger 
om vederlag og merverdiavgift. Det skal ikke rapporteres hva den enkelte transaksjon gjelder. 
Transaksjoner med privatpersoner skal rapporteres, men privatpersoner skal ikke identifiseres 
med navn eller andre identifikatorer.  
 
Ordningen vil gjøre det mulig for Skatteetaten å sammenlikne opplysninger fra begge partene 
i en transaksjon. Dermed vil det bli lettere å oppdage forsøk på skatteunndragelse og målrette 
kontrolltiltak mot næringsdrivende. Ordningen skal medvirke til økt etterlevelse av skatte- og 
merverdiavgiftslovgivningen og bidra til en mer rettferdig konkurranse ved at flere betaler 
riktig skatt.  
 
Datatilsynets kommentarer 
 
Forslaget fremstår godt begrunnet og Datatilsynet støtter forslaget som sådan. Vi ønsker 
samtidig å knytte noen kommentarer til forslagets sider mot personvernregelverket, fordi vi 
oppfatter det som uklart om Skatteetaten legger til grunn at transaksjoner med uidentifiserte 
privatpersoner er personopplysninger eller ikke. Dette spørsmålet er avgjørende for om 
personvernforordningen (GDPR) får anvendelse på behandlingen, og har derfor stor 
betydning. 
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I omtalen av Norges Banks betalingshistorikk fra 2017 (på side 33 i Rapport 2018/27 fra 
Vista Analyse) er det oppgitt at det totale antallet debet- og kreditoverføringer (giroer) i 2016 
var 680,5 millioner. Blant disse var 407,1 millioner transaksjoner hvor privatpersoner var 
motpart. Dersom opplysningene som skal rapporteres om slike transaksjoner faller innenfor 
definisjonen av personopplysninger, dreier det seg altså om et betydelig omfang.   
 
I henhold til definisjonen i GDPR artikkel 4 nr. 1 er personopplysninger «enhver opplysning 
om en identifisert eller identifiserbar fysisk person».  
 
Etter ordlyden er det tilstrekkelig at opplysningene kan knyttes til fysiske personer som ikke 
er identifisert, men som det er mulig å identifisere. Det er ikke nødvendig at opplysningen 
som gjør identifikasjon mulig befinner seg hos en og samme aktør. 
 
Ved vurderingen av om en fysisk person er identifiserbar «bør det tas hensyn til alle midler 
som det med rimelighet kan tenkes at den behandlingsansvarlige eller en annen person kan ta 
i bruk for å identifisere vedkommende direkte eller indirekte», jf. GDPR fortalepunkt 26.  
 
Datatilsynet har ikke grunnlag for å vurdere hvilke midler Skatteetaten med rimelighet kan 
tenkes å ta i bruk for å identifisere private transaksjonsparter. Dette må Skatteetaten ta stilling 
til.  
 
Videre kan tekniske tiltak for å hindre identifisering ha betydning for hvorvidt opplysningene 
faller innenfor definisjonen, jf. Artikkel 29-gruppens uttalelser på side 17 i WP 136:1  
 

«Where identification of the data subject is not included in the purpose of the 
processing, the technical measures to prevent identification have a very important role 
to play. Putting in place the appropriate state-of-the-art technical and organizational 
measures to protect the data against identification may make the difference to 
consider that the persons are not identifiable, taking account of all the means likely 
reasonably to be used by the controller or by any other person to identify the 
individuals. In this case, the implementation of those measures are not the 
consequence of a legal obligation arising from Article 17 of the Directive (which only 
applies if the information is personal data in the first place), but rather a condition for 
the information precisely not to be considered to be personal data and its processing 
not to be subject to the Directive.» 

 
 
Dersom en kommer til at transaksjoner med uidentifiserte privatpersoner er 
personopplysninger, blir konsekvensen at personvernregelverket får anvendelse på 
behandlingen. Dette må i så fall tas høyde for ved utformingen av systemet. Blant annet 
innebærer det at Skatteetaten ikke kan lagre opplysningene lenger enn det som er nødvendig 

 
1 Tilgjengelig via lenken https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2007/wp136_en.pdf.  

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf
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for formålet, jf. personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav e), og det må legges til rette 
for etterlevelse av de registrertes rettigheter, herunder retten til informasjon etter artikkel 14. 
 
Vi ønsker også å påpeke at informasjonssikkerheten i behandlingen kan være avgjørende for 
hvorvidt rapporteringsplikten medfører negative konsekvenser for personvernet. Det er viktig 
at Skatteetaten foretar grundige risikovurderinger ved utformingen av rapporteringsløsningen 
og før systemet tas i bruk.  
 
Avslutning 
 
Vi stiller oss til rådighet dersom dere ønsker utfyllende informasjon eller har spørsmål til 
innspillene våre. Dere kan i så fall ta kontakt med undertegnede saksbehandler på telefon 22 
39 69 42 eller epost ingrid.johnson@datatilsynet.no. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Camilla Nervik 
seksjonssjef 

Ingrid H. Espolin Johnson 
juridisk rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer 
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