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Høringsnotat - opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner 

Vi viser til mottatt høringsnotat fra Skattedirektoratet 26. august 2021 med forslag om en ny 
opplysningsplikt for virksomheter om salgs- og kjøpstransaksjoner.  
 
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har vurdert høringsforslaget med 
utgangspunkt i vårt ansvar for å forvalte økonomiregelverket for staten og utredningsinstruksen. 
DFØ har også i oppgave å levere fellestjenester til statlige virksomheter blant annet på 
regnskapsområdet. Videre er forslaget vurdert med utgangspunkt i våre oppgaver som statens 
fagorgan for anskaffelser i offentlig sektor og felles innkjøpsavtaler i staten.  
 
Våre kommentarer følger i hovedsak rekkefølgen av omtalen i høringsnotatet.  
 
Innledende kommentarer til forslaget 
 
DFØ støtter forslaget om å innføre en plikt for bokføringspliktige virksomheter til ukrevd å gi 
nærmere opplysninger til skattemyndighetene om salgs- og kjøpstransaksjoner med andre 
næringsdrivende. Vi støtter også at offentlige virksomheter blir omfattet av denne 
rapporteringsplikten. Vi mener at et slikt tiltak vil bidra til formålet om å øke etterlevelsen av 
skatte- og merverdiavgiftslovgivningen. Det er sannsynlig at tiltaket kan gi betydelige 
samfunnsøkonomiske nettogevinster, selv om det er knyttet usikkerhet til de konkrete beregningene 
som presenteres i saken.  
 
Vi har samtidig noen kommentarer og spørsmål til innrettingen av forslaget og til omtalen i 
høringsnotatet. Dette gjelder blant annet følgende:  
 

 Omtalen i punkt 5 om alternative løsninger for å bedre skattemyndighetenes 
opplysningsgrunnlag: De to alternativene som ikke foreslås valgt, er omtalt såpass 
kortfattet at det er vanskelig å vurdere dem. Vi har spesielt kommentarer til omtalen 
av alternativet med elektronisk faktura.  

 Om statlige virksomheter omfattes av unntaket fra den foreslåtte opplysningsplikten 
på grunn av lave driftsinntekter, jf. punkt 6.3.2.1.  

 Omtalen i punkt 9.1.2 av kostnadene for offentlig virksomhet ved en ny 
rapporteringsplikt. 
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 Forslaget til endringer i lov- og forskriftsbestemmelser, slik de framgår av punkt 10 i 
notatet og er presentert i punkt 6.5. 

 
Vi vil også understreke at en ny rapporteringsplikt bør utformes og innføres på en slik måte at 
aktørene får god tid til å tilpasse seg og finne effektive løsninger. Etter forslaget skal et eventuelt 
nytt krav innføres fra og med 2024.  
 
Kommentarer til punkt 5 om alternative løsninger for å bedre skattemyndighetenes 
opplysningsgrunnlag  
 
I dette punktet i høringsnotatet presenteres tre alternative løsninger for å bedre skattemyndighetenes 
opplysningsgrunnlag. Etter utredningsinstruksen punkt 2-1 Minimumskrav til utredning skal en 
utredning av statlige tiltak besvare blant annet spørsmålet om hvilke tiltak som er relevante. Vi 
savner en omtale av bakgrunnen for at de tre alternativene som er omtalt, er vurdert som de eneste 
relevante i denne saken.  
 
Omtalene i punkt 5.1 og 5.2 av de to alternativene som ikke foreslås valgt, henholdsvis elektronisk 
faktura og betalingstransaksjoner, er ganske korte og konkluderer med at alternativene ikke er 
aktuelle/er lite egnet. Alternativene er ut fra dette ikke omtalt videre i utredningen. Vi vil fra DFØ 
påpeke at dette innebærer at det i realiteten bare er ett alternativ som det er gjennomført en 
utredning for med en samfunnsøkonomisk analyse. På generell basis er dette en svakhet ved 
utredningen.  
 
I omtalen i punkt 5.1 av alternativet med elektronisk faktura, opplyses det at andelen som bruker 
elektronisk faktura, er forholdsvis lav. Oslo Economics utarbeidet «Kartlegging av bruk av 
elektronisk faktura»1 i mai 2020 på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). DFØ har innhentet oppdaterte tall for 2020. 
Disse tallene viser at veksten som beskrives i rapporten fram til 2019 fortsetter i 2020, og det anslås 
at volumet av fakturaer i det profesjonelle markedet («business to business», B2B og «business to 
government», B2G) er 135,8 millioner fakturaer i 2020. Av dette anslås B2G å utgjøre 20 millioner. 
Andelen av elektroniske fakturaer (EHF) øker nokså jevnt fra 10 pst. i 2015 til 49 pst. i 2020. 
Veksten i antall virksomheter i ELMA-registeret (elektronisk mottakeradresseregister) har vært 38 
pst. pr. år mot total vekst i antall virksomheter på 2 pst. pr. år. Rapporten anslår også at selv om kun 
en fjerdedel av virksomhetene i Norge er registrert i ELMA, er dette virksomhetene med det største 
fakturavolumet pr. år. Rapporten anslår videre at virksomhetene i ELMA utgjør 73 pst. av 
virksomhetene målt etter antall ansatte. Vi observerer for 2021 at denne veksten fortsetter.  
 
En av de viktigste driverne for veksten er effektivitetsgevinster som følge av at elektronisk faktura 
med strukturerte data gir mye høyere datakvalitet i alle ledd i økonomihåndteringsprosessen, 
herunder MVA-rapportering og regnskapsføring.  
 

 
1 https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/rapporter/oe-rapport-2020-37-elektronisk-
faktura.pdf  

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/rapporter/oe-rapport-2020-37-elektronisk-faktura.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/rapporter/oe-rapport-2020-37-elektronisk-faktura.pdf
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Dette er sammensatte prosesser som påvirker hverandre, og vi savner en vurdering av hvordan 
mulige tiltak som lovpålagt elektronisk faktura kunne påvirket alternativene. Lovpålagt bruk av 
elektronisk faktura vil etter vår vurdering kunne bidra til å sikre at det blir skapt digitale spor fra 
starten av. Dagens regnskapssystemer, som ifølge høringsnotatet 90 pst. av de berørte har, støtter 
også det å sende og motta EHF-fakturaer. Effekten av et slikt lovpålegg kan utbalansere kostnaden 
ved et slikt krav, og redusere behovet for en nedre skrankeverdi (beløpsgrense). 
 
Vi hadde også veldig gjerne sett en omverdens- og trendanalyse. I den digitale hverdagen skjer mye 
handel over landegrenser. Det vi ser i initiativer som Nordic Smart Government er at dette gir oss 
helt nye utfordringer når vi skal sikre innkreving av skattemidler. EU går i retning av såkalte 
«Continuous Transaction Controls» (CTC) modeller der man i sanntid eller tilnærmet sanntid kan 
følge med på (eller hente rapporter fra) digitale transaksjoner.  
 
Veksten i bruken av EHF og den store andelen systemer som støtter sending og mottak av EHF gjør 
at fakturaalternativet og CTC-baserte modeller raskere kan være et alternativ enn det høringsnotatet 
legger opp til. Dette som et tiltak i tillegg til digitalisering av tradisjonell rapportering realisert 
gjennom SAFT-T formatet. 
 
Kommentarer til punkt 6 med vurderinger og forslag om opplysningsplikt  
 
I punkt 6.3.2.1 omtales behovet for å gi unntak fra den foreslåtte opplysningsplikten på grunn av 
lave driftsinntekter hos virksomheter som blir omfattet. Det foreslås å sette en nedre beløpsgrense 
på enten 200 eller 500 000 kroner. I omtalen kommenteres det imidlertid ikke om en slik 
beløpsgrense skal gjelde for offentlige virksomheter, herunder statlige virksomheter. Det er lagt 
vekt på kostnader for næringslivet ved opplysningsplikten og i hvilken grad virksomhetene benytter 
elektroniske regnskapssystemer. I og med at alle statlige virksomheter benytter elektroniske 
regnskapssystemer, oppfatter vi at unntaket ikke er ment å gjelde for disse. Dette blir likevel uklart 
på grunn av at unntaket er formulert som å gjelde for bokføringspliktige virksomheter, det vil si 
også statlige virksomheter som er bokføringspliktige. Vi viser til punkt 10 nedenfor om lov- og 
forskriftsendringer.  
 
I punkt 6.5.2 foreslås det at kjøper og selger som er privatpersoner ikke skal identifiseres verken 
ved bruk av navn eller annen identifikator. DFØ støtter forslaget om at privatpersoner anonymiseres 
ved rapportering av hensyn til personvern.  
 
Videre støtter DFØ forslaget i punkt 6.5.3 om å gjøre fakturadato og fakturanummer til 
opplysningspliktig informasjon. Dette er informasjon som allerede vil være tilgjengelig i de fleste 
elektroniske regnskapssystemer, og vi er enig i at det vil være et effektivt virkemiddel for å 
identifisere ulike transaksjoner.  
 
I punkt 6.5.5 omtales leveringsmåte, hvor det blir lagt vekt på rapportering gjennom gjenbruk av 
elektronisk, standardisert format (SAF-T). DFØ mener det er helt avgjørende at rapporteringen skjer 
elektronisk og at ikrafttredelsestidspunktet sammenfaller med ikrafttredelsestidspunktet for fase 2 
av SAF-T. Neste fase av SAF-T vil omfatte detaljerte fakturaopplysninger som kan gjenbrukes i 
rapportering av salgs- og kjøpstransaksjoner. I tillegg vil man kunne dra nytte av systemoppsettet 
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og rutinene som er utarbeidet for å tilfredsstille kravene til SAF-T. Ved å samkjøre rapporteringen 
med utrullingen av SAF-T fase 2 vil innføringskostnader knyttet til system- og rutineendringer bli 
betydelig lavere. 
 
Kommentarer til punkt 9 om økonomiske og administrative konsekvenser 
 
I punkt 9.1.2 omtales kostnadene for offentlig virksomhet som ubetydelige. Vi er enig i at de 
foreslåtte rapporteringskravene vil føre til forholdvis små ekstrakostnader for å legge til rette for 
rapportering for de statlige virksomhetene som er kunder av DFØ på regnskapsområdet (disse 
utgjør om lag 80 pst. av det samlede antallet statlige virksomheter). Vi forutsetter at utrulling av 
SAF-T fase 2 samkjøres med innføring av rapportering eventuelt innføres etter SAF-T fase 2, slik at 
merkostnadene ved rapporteringen blir lavest mulig. De største kostnadene vil da i hovedsak være 
knyttet til interne rutiner og tilrettelegging for våre kunder. Utover DFØs kostnader kan det også 
være kostnader for den enkelte virksomhet knyttet til forsystemer som må klargjøres for 
rapportering utover det som DFØ kjenner til.  
 
DFØ har ikke grunnlag for å kommentere kostnadene ved det foreslåtte tiltaket for statlige 
virksomheter som ikke er regnskapskunder av DFØ. Vi mener det likevel er rimelig å anta at disse 
virksomhetene står overfor tilsvarende kostnadselementer som kundene av DFØ står overfor. 
Kostnadene vil blant annet avhenge av avtalene disse har inngått med systemleverandører. 
Kostnader hos systemleverandørene er i Skattedirektoratets omtale for øvrig tatt med under omtalen 
av disse leverandørene i punkt 9.1.3 og ikke i omtalen av offentlig virksomhet i punkt 9.1.2.  
 
Kommentarer til forslaget i punkt 10 til lov- og forskriftsendringer 
 
I forslagene til lov- og forskriftsendringer er offentlige virksomheter tatt inn eksplisitt blant de som 
skal gi opplysninger, blant annet ved at bokføringsloven § 7-5 tiende ledd foreslås å lyde: 
«Bokføringspliktige og offentlige virksomheter skal gi opplysninger om …». Tilsvarende er 
foreslått i skatteforvaltningsforskriften § 7-5-23 om hvem som har opplysningsplikt. Vi støtter at 
det på denne måten framgår eksplisitt at blant annet statlige virksomheter vil bli omfattet av et 
eventuelt slikt krav. Dette vil være enklere å formidle og en unngår uklarhet om kravet gjelder for 
alle statlige virksomheter, jf. tidligere kommentar til bokføringsplikten for statlige virksomheter.  
 
Skatteforvaltningsforskriften § 7-5-24 andre ledd er foreslått å lyde:  
«(2) Opplysningsplikten inntrer fra det kalenderår beløpsgrensen overstiges. For 
merverdiavgiftspliktige virksomheter inntrer opplysningsplikten fra den skattleggingsperiode 
beløpsgrensen på [200 000/500 000] kroner overstiges. For offentlig virksomhet inntrer 
opplysningsplikten tilsvarende den som gjelder for virksomheter med alminnelig 
skattleggingsperiode for merverdiavgift. Opplysningsplikten består i to kalenderår, selv om 
driftsinntektene faller under beløpsgrensen.»  
 
Vi viser til kommentarer ovenfor (til punkt 6.3.2.1) om beløpsgrensen på 200 000/500 000 kroner i 
driftsinntekter er tenkt å gjelde også for offentlige virksomheter (de av dem som har bokføringsplikt 
etter bokføringsloven § 2). Dersom beløpsgrensen ikke er tenkt å gjelde for disse – det vil si at alle 
offentlige virksomheter vil bli omfattet av forslaget uavhengig av omfanget av kjøp og salg – vil det 
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være behov for å se nærmere på formuleringen av § 7-5-24 andre ledd. Vi viser her til at den 
foreslåtte teksten innledes med at opplysningsplikten inntrer fra det kalenderåret som beløpsgrensen 
overstiges, og at den siste setningen omtaler tilfeller der driftsinntektene faller under beløpsgrensen. 
Det bør vurderes å skille ut omtalen av offentlige virksomheter i et eget ledd eller på annen måte 
klargjøre dersom beløpsgrensen ikke er relevant for disse.  
 
Til § 7-5-25 Opplysningspliktens innhold, første ledd bokstav e: «….e) endringer i tidligere kjøps- 
og salgstransaksjoner». Vi forstår dette til å gjelde kreditnotaer/kreditfaktura og at disse skal 
rapporteres av begge parter uten kobling til opprinnelig salgs- og kjøpsdokumentasjon i denne 
innrapporteringen. Vi anser punktet som en presisering av at også disse transaksjonene er omfattet.  
 
 
 

Vennlig hilsen 

Siri Bergerøy 
avdelingsdirektør 

Herdis Øye 
seniorrådgiver 

 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 


