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Høringssvar til forslag om opplysningsplikt for salgs- og 
kjøpstransaksjoner, referanse 2021/2270 

Frivillighet Norge viser til Skatteetatens høring om forslaget om opplysningsplikt for salgs- og 
kjøpstransaksjoner, og takker for muligheten til å spille inn til denne.  

Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for frivillig sektor, og representerer 
flere enn 350 frivillige organisasjoner med totalt over 50 000 lokale lag og foreninger, herunder 
flere ideelle stiftelser og ideelle aktører som driver helse- og velferdstjenester. Vi har noen 
kommentarer til forslaget med utgangspunkt i hvordan det vil påvirke våre medlemmer. 

Det skal være enkelt å drive frivillig organisasjon 

I Frivillighetsmeldingen «Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege 
frivilligheitspolitikken», kapittel 9, sier regjeringen Solberg at det skal gjennomføres en 
forenklingsreform som gjør at frivillige organisasjoner kan bruke mest mulig av ressursene sine 
på aktivitet framfor byråkrati. Blant annet skal det være enkelt å søke om og rapportere på 
bruken av offentlige midler, og det skal være færre rapporterings- og revisjonskrav.  

Regjeringsplattformen til den sittende regjeringen, Hurdalsplattformen, følger opp disse 
tiltakene, og sier at regjeringen skal «Gjennomgå, forenkle og samordne regelverk og 
støtteordningar for frivilligheita og samle dei i ein felles søknadsportal.» 

I lys av dette, framstår det uheldig for oss at Skatteetaten fremmer et forslag som øker 
administrasjonsbyrden for de stiftelser som driver frivillig virksomhet og i noen tilfeller også 
frivillige foreninger, til tross for at disse ikke er regnskapspliktige. Flere av disse har få 
administrative ressurser og ofte få eller ingen ansatte, og det er også mange av disse som ikke 
har et digitalt regnskapssystem. Nye krav til rapportering vil altså ramme disse hardere enn 
mange andre, og kan gi færre ressurser til aktivitet, i strid med intensjonene til sittende og 
tidligere regjering. 
 
Konsekvensene bør utredes bedre 

Vi opplever høringsnotatet noe vagt og uklart på hva som er konsekvensene for aktører i frivillig 
sektor, særlig når det gjelder stiftelser. Å innføre et nytt rapporteringskrav av det omfanget som 
forslaget legger opp til, vil kunne medføre store endringer for mange av våre medlemmer. Vi ber 
derfor om at forslaget utredes bedre og at det særlig tas hensyn til konsekvensene for små og 
ideelle virksomheter.  
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En slik utredning bør også i større grad se på konsekvensene for frivillige aktørers frie og 
uavhengige stilling, både med tanke på personvern for den enkelte og med tanke på muligheten 
for misbruk av opplysninger. 

Vurder større avgrensning 

Høringen ber særlig om innspill på beløpsgrense. Vi anerkjenner Skatteetatens behov for at 
denne ikke er for høy om regelverket skal fungere i tråd med intensjonen, men er også opptatt 
av å verne om de minste aktørene. Vi støtter derfor den høyeste grensen på 500 000 kr. 

Med bakgrunn i regjeringens politikk for frivillige organisasjoner, vil vi også foreslå å se på 
muligheten for å unnta alle som er registrert i Frivillighetsregisteret, altså både ideelle stiftelser 
og andre frivillige organisasjoner, fra rapporteringsplikten om salgs- og kjøpstransaksjoner. 
Slike aktører har ikke kjøp og salg som sin primære virksomhet. Deres aktiviteter har stor verdi 
og nytte for samfunnet vårt, og det vil være synd om denne blir redusert av unødvendige krav 
fra det offentlige. 

Vi takker igjen for muligheten til å spille inn til denne høringen og bidrar gjerne hvis det trengs 
mer informasjon. 

Med vennlig hilsen 
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