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Svar på høring - Opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner 

 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) viser til høringsbrev med vedlegg datert 23. 

september 2021 om en ny opplysningsplikt for virksomheter. 

 

LMD har sendt høringen videre til underliggende virksomheter og har mottatt innspill fra 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). 

 

I nevnte høring foreslås det at offentlige virksomheter, som f eks NIBIO, skal innrapportere: 

 

• Fakturanummer 

• Dokumentasjonsdato/fakturadato 

• Navn på part i transaksjonen 

• Organisasjonsnummer 

• Fakturabeløp eks merverdiavgift — netto fakturaverdi 

• Beregnet merverdiavgiftsbeløp på faktura, sats og beløp 

 

NIBIO har denne informasjon tilgjengelig i systemet per kunde og faktura, og har ikke 

motsigelser mot å rapportere denne informasjon detaljert til Skatteetaten. 

 

Medium og standardisert format 

NIBIO vil gå i dialog med systemleverandør TietoEvry AS for å jobbe frem standard 

filformater som kan trekke ut forespurt informasjon per transaksjon fra kunde- og 

leverandørreskontro i UBW. Deretter må standard filformater fra UBW ha grensesnitt, 

leses inn og rapporteres i Altinn til Skatteetaten. Dette tilsvarende SAF-T formatet. 
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Side 2 
 

Hyppighet av rapportering 

Det foreslås i høringsnotatet at informasjonen rapporteres to-månedlig, og følger samme 

terminer som innrapportering av merverdiavgift. NIBIO mener det er oversiktlig å ha samme 

frist for innrapportering av kjøps- og salgstransaksjoner som for merverdiavgiftsoppgaver til 

Skatteetaten. Det er en fordel å ha samme rapporteringsfrister for innrapportering av 

skatt og avgift til skattemyndighetene. 

 

Beløpsgrense 

NIBIO har ingen formening om hvilken omsetning (200 000 — 500 000) som bør legges til 

grunn for om virksomheter skal komme innunder krav til opplysningsplikt for kjøps -og 

salgstransaksjoner. 

 

Ikrafttredelse i 2024 

NIBIO har ikke innsigelser til tidspunktet for ikrafttredelse i 2024, med dertil plikt til å 

innrapportere kjøps- og salgstransaksjoner som spesifisert i høringsnotat fra og med 

2024. NIBIO har allerede tilpasset seg levering av bokførte opplysninger på SAF-T formatet, 

samt at de nå legger til rette for å levere på ny standard mva-melding fra 1. termin 2022. 

Ved at ny leveringsmåte legger til rette for å gjenbruke aktuelle deler av denne 

strukturen ved rapportering av opplysninger om slags- og kjøpstransaksjoner støtter de 

opp om denne rapporteringsformen. 

 

Landbruks- og matdepartementet har ikke noe å tilføye til det NIBIO har spilt inn. 
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Per Eivind Jensen (e.f.) 
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