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Høringssvar - Opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner 
 
Innledning. 
Økonomiforbundet har forståelse for Skatteetatens behov og nytteverdi av opplysninger 
om salgs – og kjøpstransaksjoner for å hindre svart omsetning. All erfaring viser at 
norsk næringsliv i hovedsak er pålitelig, og allerede har gode etablerte rutiner. Med en 
ekstra innrapportering som er foreslått i hørinegn kan det likevel være vanskelig å 
hindre udokumentert omsetning fra næringsdrivende som ønsker å unndra skatter og 
avgifter. 
 
Vurdering av forslaget i høringen. 
I dag er det ikke krav i bokføringsforskriften til å legge inn organisasjonsnummer til 
kjøper. Dersom dette kravet kommer, vil det bli et stort arbeid for næringslivet å 
registrere alle kjøpere med organisasjonsnummer i kundespesifikasjonen. Jf Bf 3.1.3  
I dag sier Bf § 3.1.2: 
«Kunde- og leverandørspesifikasjoner som nevnt i første ledd nr. 3 og 4 skal også 
omfatte kontante salg og kjøp når vederlaget utgjør mer enn kr 40 000 inklusive 
merverdiavgift og det betales med kontanter. Det samme gjelder når varen eller 
tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller 
tjenesteleveranse, med unntak for de tilfeller hvor det ikke er krav om å angi kjøper i 
salgsdokumentet.»  
 
En stor del av omsetningen av varer og tjenester går til næringsdrivende som kjøper 
varer og tjenester som ikke har krav til å bokføre kjøp i kunde- og 
leverandørspesifikasjonen. Dette vil bidra til et krav om at alle kjøp og salg mellom 
næringsdrivende må gjennomføres med faktura med EHF-faktura eller registreres som 
navn og organisasjonsnummer hos alle leverandører, selv om det nå ikke er et krav. Jf 
Bf § 5.1,2.(1). Dette kan skape unødvendig mye støy i næringslivet som ønsker å 
handle varer og tjenester fritt, også fra andre enn sine faste leverandører.  
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For selgere er det svært upraktisk å spørre om kjøper er næringsdrivende eller ikke. I 
tillegg vil det være et krav til å opplyse om organisasjonsnummer til alle kunder i en 
travel hverdag. Problemet oppstår særskilt når næringsdrivende med 
enkeltpersonsforetak opptrer som forbruker.  
Denne utfordringen kan løses for eksempel med et eget elektronisk kort med bedriftens 
navn og organisasjonsnummer, elektronisk lest ved kjøp av varer og tjenester. Inntil 
dette er mulig ser vi for oss at det er vanskelig å gjennomføre forslaget, da det fortsatt 
vil være mulig å kjøpe varer og tjenester kontant.  
 
Oppsummering. 
Økonomiforbundet er imot forslag til innrapportering for alle som har driftsinntekter 
under kr 500 000,-.  
 
Primært ønsker Økonomiforbundet en innrapportering med sammenfallende frist som 
skattemeldingen. Dette vil medføre en rapporteringsfrist mindre enn det som er foreslått 
i høringen. 
 
Sekundert at en slik innrapportering følger mva-terminene. Det samme vil gjelde for for 
næringsdrivende med årstermin under kr 1 000 000,- i omsetning.  
Ikke mva pliktige virksomheter bør følge fristen for skattemeldingen. 
 
Kravet om å følge tidspunkt for terminoppgaver for årsoppgavepliktige vil omfatte en 
svært liten del av samlet omsetning for næringslivet, men være svært avgjørende for 
den enkelte næringsdrivende.  
 
Med de kommentarer og forslag Økonomiforbundet har til høringen mener vi at 
belastningen for næringslivet vil bli vesentlig mindre. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Økonomiforbundet 
 
Rune Martinsen 
Daglig leder 
Økonomiforbundet 


