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Høringsnotat - opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner 

 
Norges Bondelag viser til Skatteetatens høringsnotat om opplysningsplikt for salgs- og 
kjøpstransaksjoner av 26. august 2021. 
 
Norges Bondelag er en næringsorgansisjon med over 60 000 medlemmer. Vi har i tillegg tett 
kontakt gjennom samarbeidsavtale med ca 300 regnskapskontorer som fører landbruksregnskap. 
Vårt fokus er enkeltpersonforetak, og landbruk spesielt. 
 

1. Generelt 

Norges Bondelag har forståelse for myndighetenes ønske om å innføre melding om salgs- og 
kjøpstransaksjoner med det formål å øke etterlevelse av skatte- og merverdiavgiftslovgivningen. 
Det bør imidlertid være svært gode grunner – hvor fordelene langt overstiger ulempene – når en 
pålegger næringsdrivende en ny rapporteringsplikt, med potensielt store merutgifter.  
 
De fleste næringsdrivende følger i all hovedsak gjeldende regler og har etablerte rutiner. Det er 
derfor tvilsomt om innføring av en ekstra rapporteringsplikt vil hindre svart omsetning hos 
næringsdrivende som går inn for å unndra skatter og avgifter. Når det legges opp til en så 
omfattende rapporteringsplikt som foreslått her, kreves det et grundig forarbeid. Etter vårt syn 
genererer høringsnotatet fortsatt spørsmål som ikke er avklart. Å innføre rapporteringsplikten 
uten tilstrekkelig utredningsgrunnlag, kan Bondelaget ikke støtte.  
 
Under tar vi for oss et utvalg problemstillinger som forslaget reiser. 
 

2. Hvem skal gi opplysninger 

I høringsnotatet er det foreslått at plikten til å gi opplysninger om kjøps- og salgstransaksjoner 
skal pålegges bokføringspliktige som enten har driftsinntekter som årlig overstiger kr 200 000 
eller kr 500 000.  
 
Norges Bondelag viser til at plikten er byrdefull og vil medføre kostnader for de næringsdrivende. 
Det antas – slik det også går fram av høringsnotatet - at kostnadene særlig vil merkes for små 
næringsdrivende med lav omsetning. Det bør utvises særlig varsomhet med å pålegge små 
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næringsdrivende ekstra kostnader før en har sikkerhet for at dette innebærer en klar fordel (for 
den enkelte og for fellesskapet).  
 
 

➢ Norges Bondelag er kritisk til at næringsdrivende med lave driftsinntekter pålegges 
ekstra kostnader til rapportering. Det må i så fall utarbeides bedre dokumentasjon for at 
det ikke finnes andre løsninger som kan gi tilsvarende etterlevelseseffekt. 

 

3. Hva det skal gis opplysninger om 

Det er foreslått i høringsnotatet at meldingen om salgs- og kjøpstransaksjoner blant annet skal 
inneholde opplysninger om kjøpers organisasjonsnummer. I dag er det ikke noe krav i verken 
bokføringsloven eller bokføringsforskriften om at bokføringspliktige skal ta med kjøpers 
organisasjonsnummer i kundespesifikasjonen. Dersom det innføres krav om at kjøpers 
organisasjonsnummer skal tas med i kjøps- og salgsmeldingen, vil dette medføre en ekstra plikt 
for de næringsdrivende når de må registrere alle kjøp med organisasjonsnummer i 
kundespesifikasjonen.  
 
Gjennom å innføre krav til bokføring av kjøpers organisasjonsnummer, mener vi det oppstår flere 
praktiske (og prinsipielle) problemstillinger som Skatteetaten ikke har utredet tilstrekkelig: 
 

• I en travel hverdag er det ikke praktisk (eller mulig) å spørre om kjøper er 
næringsdrivende, og den næringsdrivende kjøper har antakelig ikke alltid 
organisasjonsnummeret for hånden. 

• Tenker man seg et system hvor selger skal slå inn kjøpers organisasjonsnummer på 
kassaapparatet? I så fall; hvordan skal dette skje i praksis? 

• Innehaver av enkeltpersonforetak vil ofte kunne foreta innkjøp dels til næringsbruk og 

dels privat, i samme ærend. Hvordan skal dette praktisk løses? 

• Ovenstående kulepunkt har også en side til personvernet; hvordan skal privatkjøp 
skjermes for opplysningsplikten ved slike kombinerte kjøp? 

• Behovet for vern av et selskaps sensitive opplysninger, f.eks. om handelspartnere, er også 
et felt som etter vårt syn ikke er tilstrekkelig belyst. 

 
➢ Norges Bondelag mener ovenstående eksempler viser behov for å utrede nærmere de 

utfordringene som vil oppstå ved en slik rapporteringsplikt. 
 
 

4. Tidspunkt for levering av salgs- og kjøpsmelding 

Det er foreslått at fristen for å levere opplysningene for merverdiavgiftspliktige med to måneders 
termin er en måned og ti dager etter utløpet av avgiftsterminen. Bondelaget viser til at denne 
fristen er i samsvar med leveringsfristen for avgiftspliktige med tomåneders termin, og støtter 
dette forslaget. 
 
Når det gjelder avgiftspliktige med årstermin for alminnelig næring eller med årstermin for 
primærnæring og for ikke-avgiftspliktige, er leveringsfristen for salgs- og kjøpsmeldingen foreslått 
satt til 31. januar i året etter inntektsåret. Denne fristen er altfor tidlig for regnskapsførerne, og 
kan ikke gjennomføres. Vårt forslag er at fristen – også for mva-meldinger med årlig terminlengde 
- settes til samme frist som innleveringsfristen for mva-meldingen. 
 
Næringsdrivende som ikke er merverdiavgiftspliktige skal levere skattemelding for inntekt og 
formue innen 31. mai i året etter inntektsåret. Også for denne gruppen rapporteringspliktige er 
fristen for innlevering foreslått satt til 31. januar i året etter inntektsåret. Norges Bondelag mener 
at den foreslåtte innleveringsfristen må flyttes til fristen for innlevering av skattemelding for 
næringsdrivende.   
 
For å kunne rapportere riktig etter det nye forslaget, må samtlige bokførte opplysninger være 
ferdigstilt innen fristen. At det kun er foreslått én måned fra årsslutt til rapporteringsfrist, vil 
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pålegge de bokføringspliktige og deres regnskapsførere, en uoverkommelig arbeidsbyrde, og 
fristen antas ikke å være mulig å overholde.  
 

➢ For den del rapporteringsplikt innføres, mener Norges Bondelag at innleveringsfristen 

for salgs- og kjøpsmelding bør settes til de samme leveringsfristene som for innlevering av 
de pliktige skattemeldingene for merverdiavgift og skattemelding for inntekt og formue. 
Det vil da bli samsvar med fristene for levering av skattemeldingene og fristene for salgs- 

og kjøpsmeldingen. Dette synes rimelig, og arbeidsmengden antas å bli mer overkommelig 
for regnskapsførerne og de næringsdrivende.   

 

5. Bortfall av rapportering av betaling til selvstendig næringsdrivende 

Alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende 
uten fast forretningssted i inntektsåret har i dag plikt til å innrapportere disse transaksjonene 
(skjema RF-1321). Fristen for rapportering av disse opplysningene er 15. februar i året etter 
inntektsåret.  
 
Dersom opplysningsplikt for salgs- og kjøpstransaksjoner innføres, antar Norges Bondelag at 
plikten for innrapportering av betaling til selvstendig næringsdrivende vil bortfalle, idet 
opplysningene som skal tas med på denne meldingen vil inngå i salgs- og kjøpsmeldingen.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
 
 
Erlend Stabell Daling     Mari C. Gjølstad   
Avdelingssjef      Advokat/ fagsjef skatt 
 
 
  
  
 
 
 
 

          
 


	Høringsnotat - opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner
	1. Generelt
	2. Hvem skal gi opplysninger
	3. Hva det skal gis opplysninger om
	4. Tidspunkt for levering av salgs- og kjøpsmelding
	5. Bortfall av rapportering av betaling til selvstendig næringsdrivende

