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REGNSKAP NORGE 

Støperigata 2, 0250 Oslo  

Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo   

23 35 69 00 | post@regnskapnorge.no 

regnskapnorge.no 

Høringssvar - Opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner 

Det vises til Skatteetatens høringsnotat vedrørende forslag til opplysningsplikt om 

salgs- og kjøpstransaksjoner. Saken er behandlet av Regnskap Norges fagutvalg. 

 

1. Innledning 

 

Regnskap Norge stiller seg generelt bak tiltak som bidrar til å forhindre økonomisk kriminalitet 

og sikre det finansielle hovedgrunnlaget for velferdsstaten. 

 

Regnskap Norge er samtidig opptatt av et forutsigbart, trygt og brukervennlig rammeverk, som 

ikke pålegger næringslivet unødvendige byrder for å etterleve dette.   

 

2. Oppsummering 

 

Regnskap Norge støtter ikke forslaget slik det er presentert i høringsnotatet. Vi mener forslaget 

er svært inngripende ovenfor næringslivet og at behovet for et slikt pålagt system bør utredes og 

begrunnes bedre. Våre tilbakemeldinger er oppsummert: 

 

• Skatteetatens uttalte behov for salgs- og kjøpsmeldingen er etter Regnskap Norge sin 

oppfatning for dårlig begrunnet, jf. høringssvarets punkt 3. 

• Vi ber om en nærmere redegjørelse for hvorfor ikke flere land som Norge kan 

sammenliknes med har innført opplysningsplikt for salgs- og kjøpstransaksjoner, jf. 

punkt 4. 

• Forslaget reiser sikkerhetsmessige- og økonomiske utfordringer. Disse er kommentert 

under punkt 5.  

• Forslaget innebærer en rekke tekniske utfordringer, som er kommentert under punkt 6. 

• Det ligger et stort potensial i å effektivisere dagens kontrollmetoder, jf. punkt 7. 
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• Pliktig bruk av EHF-faktura fremstår som et bedre alternativ enn salgs- og 

kjøpsmeldingen, jf. punkt 8. 

 

3. Behovet for salgs- og kjøpsmelding er for dårlig utredet 

 

Høringsnotatet lister opp en rekke forhold som tilsier opplysningsplikt for kjøps- og 

salgstransaksjoner. Vi har følgende kommentarer til høringsnotatets punkt 3.2 om behovet for 

transaksjonsopplysninger: 

 

3.1 Unndragelse av hele omsetningen 

 

Virksomheter som ikke oppgir noe av omsetningen er vanskelig å avdekke. Dersom Skatteetaten 

får opplysninger fra tredjeparter om handel med førstnevnte, kan dette etter det opplyste gi 

kontrollsignaler.  

 

En virksomhet som ikke oppgir noe av omsetningen, vil sannsynligvis ikke være registrert i 

Brønnøysundregisteret. 

 

Regnskap Norge etterlyser en nærmere redegjørelse for hvordan Skatteetaten skal benytte salgs- 

og kjøpsmeldingen fra tredjeparter som omsetter varer og tjenester til virksomheter som ikke er 

registrert i Brønnøysundregisteret, til å avdekke denne omsetningen. 

 

3.2 Delvis unndragelse av omsetningen 

 

Virksomheter som bare oppgir deler av omsetningen, er registrert i Brønnøysundregisteret og 

Merverdiavgiftsregisteret. Scenarioet Skatteetaten ser for seg er at en registrert virksomhet 

selger varer og tjenester kontant og at det det ikke utstedes salgsdokumentasjon.  

 

Når det ikke utstedes salgsdokumentasjon, er det ikke noe å rapportere. Vi ønsker en 

tilbakemelding på hvordan kjøps- og salgsmeldingen skal avdekke dette forholdet. 

 

Dersom kjøper betaler kontant og selger utsteder salgsdokumentasjon, ser vi imidlertid at det vil 

oppstå avvik om ikke kjøper rapporterer transaksjonen.  

 

Delvis unndragelse av omsetning kan også skje ved at selger fradragsfører inngående 

merverdiavgift, men unnlater å oppkreve utgående merverdiavgift på videresalget. I dette 

tilfellet vil det etter vår oppfatning være enklere å avdekke forholdet ved å se hen til rapportert 

utgående og inngående merverdiavgift for selger, da den inngående avgiften i perioden dette 

gjelder vil være kunstig høy. Dette er også en effektiv kontrollmetode som benyttes i dag. 

 

I denne sammenhengen ønsker vi at det redegjøres for hvordan transaksjonsopplysninger vil gi 

en bedre indikasjon på svart omsetning, enn hva mva-meldingen på aggregert nivå vil gjøre over 

tid.  
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3.3 Rapportering av for lave beløp, feil mva-sats og avvik i virksomhetsinntekter 

 

Som eksempel på dette vises det til at rapportering fra en kjøper kan avdekke at selger har 

rapportert inn for lavt beløp, feil merverdiavgiftssats på noen av transaksjonene, eller at ikke 

alle transaksjoner er rapportert inn.  

 

Regnskap Norge etterlyser en forklaring på hvordan transaksjonsopplysningene vil generere 

avvik om det rapporteres med for lav mva-sats, da det på begge sider i transaksjonen vil dreie 

seg om samme sats. Er det anført 12 % mva i salgsdokumentet, vil dette også bli fradragsført om 

ikke kjøper oppdager feilen (hvilket er nærliggende) og ber om ny korrekt salgsdokumentasjon.  

 

I denne sammenhengen synes det å være mer effektivt å se hen til bransjekode, vedtektsfestet 

formål og mva-meldingen for å identifisere bruk av for lav mva-sats. Dette er en kontrollmetode 

som kan benyttes uten salgs- og kjøpsmelding. 

 

Når det gjelder virksomhetsinntektene ser vi at transaksjonsopplysningene vil generere avvik 

om det rapporteres inn en lavere inntekt hos selger enn kostnad hos kjøper. Ved å sammenstille 

næringsoppgaven og mva-meldingen til selger, vil dette imidlertid kunne avdekkes. 

 

3.4 Urettmessige mva-fradrag 

 

Skatteetaten fremholder at urettmessige mva-fradrag ikke kan avdekkes gjennom salgs- og 

kjøpsmeldingen, men at det kan avdekkes ved å sammenholde bransjekoder. Vi slutter oss til 

dette, og ser det således ikke nødvendig å innføre krav om rapportering av salgs- og 

kjøpstransaksjoner av den grunn. 

 

3.5 Karusellsvindel 

 

Et stort problem i EU har vært såkalt karusellsvindel, hvor det opprettes fiktive virksomheter 

som selger fiktive varer og tjenester over landegrensene. Dette problemet har stått sentralt ved 

innføringen av salgs- og kjøpsmelding (VAT-listings) i enkelte EU-land.  

 

Hvor alvorlig dette problemet er i Norge, skriver ikke Skatteetaten noe om, utover at det har 

blitt avdekket slik svindel med klimakvoter og gull. Det sies ikke noe om hvor store beløp det 

dreier seg om eller hvor mange ganger dette har blitt avdekket 

 

Da fiktive virksomheter og såkalt karusellsvindel har vært en viktig grunn til å innføre VAT-

listings i enkelte EU-land, må Skatteetaten redegjøre bedre for hvor utbredt problemet er i 

Norge. 

 

4. EU-land som har innført-, og EU-land som ikke har innført VAT-listings 
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EU-landene som har innført opplysningsplikt for salgs- og kjøpstransaksjoner er: Belgia, 

Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Italia, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Portugal, Slovakia 

og Spania. 

 

Dette er ikke land som det er naturlig å sammenlikne Norge med. Regnskap Norge mener det er 

vel så viktig, om ikke viktigere, å avdekke hvorfor sammenliknbare EU-land ikke har innført 

VAT-listings, enn hvorfor enkelte ikke-sammenliknbare land har innført systemet. Dette 

forholdet er ikke nevnt i høringsnotatet og bør utredes nærmere. 

 
 
5. Øvrige forhold gjenstand for utredning 
 

5.1  Sensitiv informasjon 

Informasjon om hvem som handler med hvem og omfanget av handelen er for mange 

næringsdrivende svært sensitiv informasjon. Flere næringsdrivende har i sine kontrakter med 

kunder og leverandører avtalt at samarbeidet skal hemmeligholdes. Automatisk overlevering av 

opplysninger til myndighetene om kjøp og salg partene imellom, vil kunne være i strid med 

allerede inngåtte avtaler. Det kan også for enkelte bli vanskelig å inngå avtaler dersom 

opplysningene om kjøp og salg skal overleveres myndighetene.  

Opplysninger om kjøp og salg vil også være interessant for å analysere verdien av børsnoterte 

selskaper. I denne sammenhengen fremstår slike opplysninger som langt mer interessante enn 

næringsoppgaver og skattemeldinger. Det er således ytterst viktig at denne informasjonen ikke 

kommer på avveie. 

I høringsrunden må det sees hen til om flere av høringsinstansene nevner dette som et 

problemområde, og det bør i så fall vurderes om dette alene er grunn nok til å ikke innføre 

opplysningsplikten om salgs- og kjøpstransaksjoner. Vi vet at industrispionasje forekommer og 

at informasjon lekker også fra statlige myndigheter. Informasjon om sikkerheten rundt 

oppbevaringen av opplysningene og hvor lenge disse skal oppbevares må derfor forelegges av 

Skatteetaten. 

5.2 Opplysningene som innhentes og anvendelsen av disse 

Skatteetaten har ikke nærmere redegjort for hvordan avvikene i salgs- og kjøpsmeldingen skal 

benyttes til å avdekke lovstridige transaksjoner. Det må tas høyde for at det vil oppstå et stort 

antall avvik ved rapportering av salgs- og kjøpstransaksjoner.  

Regnskap Norge mener Skatteetaten bør redegjøre for metodikken som skal anvendes i denne 

sammenhengen, samt resursene som er nødvendig for å sammenstille, strukturere og behandle 

datagrunnlaget. 
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5.3 Kostnader knyttet til kontroll av rapporteringen 

Skatteetaten opplyser at det vil ta 5 minutter å sende inn salgs- og kjøpsmeldingen dersom dette 

gjøres fra et regnskapssystem. Da har imidlertid Skatteetaten sett bort i fra at de fleste 

rapporteringspliktige ønsker å kontrollere meldingen før den sendes, samt kostnadene 

forbundet med dette. 

I Vista Analyse sin rapport er timeprisen i virksomhetene oppgitt å være 1000 kr, mens 

regnskapsførere har en gjennomsnittlig timepris på 770 kr eks. mva. Legger vi den 

gjennomsnittlige timeprisen til eksterne regnskapsførere til grunn og at det tar 0,5 timer å 

kontrollere meldingen, får vi følgende regnestykke: 

• Antall virksomheter omfattet av opplysningsplikten ved en terskel på 200.000 kr i 

driftsinntekter: 337.000 

• Antall ganger det sendes inn salgs- og kjøpsmelding i løpet av året: 6 ganger. 

• (337.000 x 6) x (770 kr x 0,5 timer) = 778.470.000 kr. 

Den årlige kostnaden ved å sette av 0,5 timer til å kontrollere meldingen er altså rundt 778 

millioner kroner. Dette vil komme i tillegg til de anslåtte 124 millionene Vista Analyse har 

beregnet som årlig kostnad til registrering, bokføring og rapportering (beløpsgrense på 200.000 

kr i driftsinntekter). 

Regnskap Norge mener denne kostnaden må hensyntas i de totale kostnadene 

opplysningsplikten for salgs- og kjøpstransaksjoner påfører næringslivet. 

5.4 Feil i beregningen vedrørende EHF-faktura 

Skatteetaten legger til grunn at dersom det som et alternativ til salgs- og kjøpsmeldingen 

innføres plikt til bruk av EHF-faktura, må 72 % av virksomhetene implementere endringen.  

I den ovennevnte beregningen, legges det til grunn at samtlige 740.000 bokføringspliktige 

virksomheter går over til fakturering med EHF. Det blir feil å ta utgangspunkt i alle 

bokføringspliktige virksomheter, ettersom forslaget om salgs- og kjøpsmelding bare omfatter de 

med driftsinntekter over kr 200.000 / kr 500.000. 

Legger vi til grunn at plikt til å benytte EHF-faktura innføres for det samme utvalget, 

eksempelvis for bokføringspliktige med driftsinntekter over 200.000 kr, er det tale om 337.000 

virksomheter. Det er i dag allerede 207.000 virksomheter som benytter EHF, hvilket tilsier at 

38 % av virksomhetene må gå over på EHF.  

Settes terskelen for plikt til å benytte EHF til 500.000 kr i driftsinntekter, er det kun 21,5 % som 

må endre til dette. 
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I lys av dette, samt det vi fremholder under punkt 8 nedenfor, bør EHF faktura vurderes som et 

reelt alternativ til den foreslåtte salgs- og kjøpsmeldingen. 

6. Tekniske utfordringer ved forslaget 

6.1 Tilfeldige kjøp og salg 

Tilfeldige kjøp og salg kan spesifiseres på henholdsvis felles leverandørkonto og felles 

kundekonto med relevante identifikasjonskoder slik at opplysningsplikten kan ivaretas (jf. 

bokføringsforskriften § 3-1 annet ledd femte punktum). I slike tilfeller har ikke hver motpart 

egen reskontro, og identifikasjonskoden følger ofte av et tekstfelt i reskontroen. Må dermed også 

slike transaksjoner rapporteres manuelt? Her kan det ligge en del praktiske utfordringer, særlig 

for nettbutikker og andre med svært mange tilfeldige privatkunder. 

6.2 Salg over internett og ved oppkrav 

Det er fortsatt ikke avklart fra SKD/FIN om internettsalg og oppkravsalg skal anses som 

«kontante salg» etter bokføringsforskriften § 3-1 annet ledd første punktum, og dermed kun 

unntaksvis reskontroføres og rapporteres, eller om de ikke er kontante salg og dermed alltid må 

reskontroføres og rapporteres (blir tilsvarende problemstilling for kjøper). Det er dermed heller 

ikke avklart om internettsalg og oppkravsalg omfattes av kravet om kjøps- og salgsmelding. 

Dette må avklares. 

6.3 Finansiell virksomhet mfl. 

Finansvirksomhet, forsikringsselskaper og pensjonsforetak kan etter bokføringsforskriften §§ 8-

13-3 og 8-14-3 benytte sine fagsystemer for å utarbeide kunde- og leverandørspesifikasjoner – 

altså utenfor det ordinære regnskapssystemet. Opplysningene må kunne spesifiseres i en form 

som sikrer at opplysningsplikten etter lov og forskrift kan ivaretas, men bransjene er unntatt fra 

kravet om å kunne gjengi kunde- og leverandørspesifikasjoner i SAF-T Regnskap-format. Skal 

de da omfattes av krav om kjøps- og salgsmelding? Dette må avklares. De spesielle systemene er 

ikke rigget for slik elektronisk rapportering av store datamengder i standardformater 

6.4 Begrepsbruk i forslaget 

I forslag til endringer i bokføringsforskriften § 3-1 første ledd nr. 3 og 4 brukes begrepet 

«fakturanummer». Dette benyttes imidlertid ikke noe annet sted i bokføringsregelverket, 

herunder heller ikke i reglene om nummerering av salgsdokumenter (bokføringsforskriften § 5-

1-3 første, annet og femte ledd, jf. § 5-1-1 første ledd nr. 1).  

En bedre løsning vil være å bruke «salgsdokumentets nummer» i stedet for «fakturanummer» 

også i bokføringsforskriften § 3-1 første ledd nr. 3 og 4. Det vil også medføre at reglene fungerer 

for de kontantsalg og -kjøp som ifølge bokføringsforskriften § 3-1 annet ledd skal føres i kunde- 
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og leverandørspesifikasjonene, men som ikke vil ha noe «fakturanummer» (i stedet antar vi at 

salgskvitteringens nummer må fremgå i slike tilfeller, jf. bokføringsforskriften § 5-3-12 annet 

ledd). 

Det samme gjelder forslaget til skatteforvaltningsforskriften § 7-5-25 første ledd bokstav d, hvor 

også «fakturadato» bør byttes ut med «dokumentasjonsdato» (samme argumentasjon som for 

«fakturanummer»). 

7. Kontrollvirksomhet med eksisterende opplysninger 

Skatteetaten har en rekke muligheter til å avdekke skatte og avgiftsunndragelser med de 

opplysningene som er tilgjengelige i dag. Det er svært mye informasjon som kan utledes fra 

mva-meldinger, næringsoppgaver, skattemeldinger, bransjekoder og kunngjøringer i 

Foretaksregisteret.  

Flere målrettede kontroller mot utsatte bransjer i form av bokettersyn, i stedet for avgrensede 

kontroller av mva-meldingen, vil etter Regnskap Norge sin oppfatning være et godt tiltak for å 

avdekke skatte- og avgiftsunndragelser. Pliktig bruk av EHF-faktura i kombinasjon med 

eksisterende kontrollmuligheter gir skatteetaten svært gode forutsetninger for å utøve en 

verdiorientert og rettet kontrollvirksomhet. 

Ved å gjennomføre en revisjon av dagens kontrollmetoder, med et mål om å i større grad 

sammenholde den ovennevnte dokumentasjonen, vil Skatteetaten effektivisere 

kontrollvirksomheten og samtidig avdekke flere feil i rapporteringen enn det gjøres i dag.  

8. Pliktig bruk av EHF-formatet 

Regnskap Norge har i flere møter og i skriftlige notater medelt Skattedirektoratet at pliktig bruk 

av elektronisk faktura i samsvar med det såkalte EHF-formatet, bør utredes som et alternativ til 

innføring av salgs- og kjøpsmelding.  

Skatteetaten avviser EHF-formatet som et alternativ i høringsnotatet, da det per tid ikke 

foreligger plikt til å benytte det. Regnskap Norge er enig i at EHF-formatet ikke er et 

konkurransedyktig alternativ så lenge ikke det er pliktig. Å innføre pliktig bruk av formatet ville 

imidlertid ha løftet EHF til et fullgodt alternativ.  

EHF-formatet benytter en teknologi som allerede eksisterer, samtidig som all nødvendig 

informasjon er inkludert. Videre kan EHF bidra til å forenkle behandlingen av 

salgsdokumentasjon for involverte parter og dermed sette fortgang på en ønsket utvikling. 

Endringen vil ikke være byrdefull for næringslivet, utover at det fåtallet fakturasystemer som 

ennå ikke er tilrettelagt for EHF-formatet må tilpasse seg dette. Vi viser ellers til punkt 5.4 

ovenfor vedrørende andelen bokføringspliktige som må gå over å til å benytte EHF. 
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Bruk av EHF-formatet åpner for flere alternative løsninger for hvor langt Skatteetatens 

informasjonstilgang skal gå. Informasjonstilgangen kan rangeres fra alternativ 1 til 3 nedenfor:  

1) Pliktig bruk av EHF-formatet med dagens opplysningsplikt vil generelt motvirke skatte 

og avgiftsunndragelser.  

2) Pliktig bruk av EHF-formatet kombinert med at databasen ELMA utvides med partene i 

salgstransaksjoner, vil sannsynligvis gi Skatteetaten de impulser etaten etterlyser.  

3) Pliktig bruk av EHF-formatet kombinert med at databasen ELMA utvides med både 

beløpet og partene i transaksjoner, vil gi den samme informasjonen som salgs- og 

kjøpsmeldingen vil gi. Eneste unntak er fradragsført beløp, som likevel fanges opp i 

mva-meldingen på aggregert nivå.  

Samtlige av disse løsningene vil bidra til å dempe faren for misbruk av sensitiv informasjon, da 

Skatteetatens tilgang til informasjon kan begrenses til et reelt og målrettet kontrollbehov. 

Regnskap Norge er spørrende til at Skatteetaten i sin utredning ikke grundigere har vurdert 

innføring av pliktig EHF-format som et alternativ. Pliktig bruk av EHF er etter Regnskap Norge 

sitt syn et svært godt- og lite inngripende alternativ til salgs- og kjøpsmeldingen.  

9. Avslutning 

Regnskap Norge gjør gjeldende at før våre tilbakemeldinger ovenfor blir utredet og besvart så 

bør dagens kontrollmetoder, eventuelt en revidert versjon av disse, videreføres inntil videre. 

Spørsmål til høringssvaret kan rettes til undertegnede. 

 

Med vennlig hilsen, 

Regnskap Norge 

                                                               

Rune Aale-Hansen                                                                                Sebastian Brodtkorb 

Administrerende direktør                                                                   Advokat / Fagansvarlig mva. 


