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Høring – Opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner 
Revisorenes viktige samfunnsbidrag er blant annet å sikre riktig skattegrunnlag for å opprettholde og 
videreutvikle velferdssamfunnet og den høye tilliten vi har i Norge både til næringslivet og samfunnet 
for øvrig. Dette målet har vi felles med Skatteetaten og den gode dialogen vi har med dere er svært 
viktig for at vi kan utøve denne rollen best mulig i den innsatsen som hele tiden må legges ned for å 
fylle denne viktige samfunnsrollen. Den gode dialogen vi har med dere er viktig for at vi kan utøve 
denne rollen best mulig. Skatteetaten er dermed en svært viktig samarbeidspartner for foreningen 
og bransjen.  

Høringen  
Vi viser til høring om salgs- og kjøpsmelding daterte 28.08.2021 og takker for muligheten til å komme 
med innspill til dette viktige arbeidet som blant annet treffer næringslivet direkte 

Skatteetaten foreslår å innføre en plikt for bokføringspliktige virksomheter (inkludert stiftelser, 
foreninger, eierseksjonssameier etc) og offentlige virksomheter til ukrevd å gi nærmere opplysninger 
til skattemyndighetene om salgs- og kjøpstransaksjoner. Det foreslås at det skal gis opplysninger om 
den enkelte salgs- og kjøpstransaksjon med opplysninger om fakturanummer, dokumentasjonsdato, 
angivelse av partene i transaksjonen med navn og organisasjonsnummer, samt opplysninger om 
vederlag og merverdiavgift. Det skal ikke rapporteres hva den enkelte transaksjon gjelder. For 
transaksjoner som vedrører private eller private anskaffelser skal transaksjonen rapporteres 
anonymisert.  Av forslaget kommer det frem at opplysningsplikten også omfatter kontantomsetning 
på aggregert nivå. 

Revisorforeningen er positive til at det etableres rapporteringsplikter som sørger for at regelverk 
etterleves, hindrer skatte- og avgiftsunndragelser og som kan gi grunnlag for effektive kontrolltiltak. 
Vi mener imidlertid at det må være en proporsjonalitet mellom pliktene som innføres og det man 
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ønsker å oppnå. Ved innføring av store og omfattende rapporteringsplikter må det kunne forventes 
at det er klart hva rapporteringsplikten dreier seg om og hvordan de innrapporterte opplysningene 
skal anvendes.  

Salgs- og kjøpsmelding er del tre av skatteetatens prosjekt «Modernisering av merverdiavgift». 
Forslaget dreide seg opprinnelig om transaksjoner mellom merverdiavgiftspliktige næringsdrivende. 
Når forslaget utvides til å omfatte alt næringsliv inkludert ikke skattepliktige foretak og offentlig 
virksomhet, bli rapporteringsplikten mye videre enn opprinnelig forutsatt. Tilsvarende omfang på en 
kjøps og salgsrapporering kjenner vi ikke fra andre land. 

Vi stiller derfor spørsmål ved om utvidelsen, i tillegg til å øke rapporteringsbyrden for næringslivet, 
også vil gjøre det vanskeligere å avdekke mva-svindel, som tiltaket opprinnelig var ment for. 
Omfanget av innrapporterte opplysninger kan vise seg å bli så omfattende at det egentlige formålet 
med ordningen ikke nås. En annen side ved dette er at omfanget av differanser som ikke lar seg 
verifisere, vil bli stort. Det igjen forventes å føre til ekstra arbeid for de rapporteringspliktige.  

I det følgende vil vi knytte enkelte kommentarer til: 

1. Hvem som er ment omfattet av tiltaket 

2. Opplysningspliktens innhold 

3. Rapporteringssekvens 

4. Personvernkonsekvenser 

Hvem som omfattes 

Avgrensing ut fra driftsinntekter 

Det foreslås at de små virksomheter og ikke næringsdrivende foretak skal unntas fra 
rapporteringsplikt ved å sette en grense på 200 000 eventuelt 500 000 i driftsinntekter.  

Vi mener det er bra at man foreslår at opplysningsplikten ikke skal ramme de minste foretakene, 
men ved å knytte grensen for rapporteringsplikt mot driftsinntekter vil virksomheter som har store 
driftskostnader kunne være unntatt fra ordningen.  Dette gjelder for eksempel virksomheter som er 
forhåndsregistrert for merverdiavgift. Slike virksomheter kan ha store fradrag for inngående avgift 
uten at de har driftsinntekter. Vi antar dette er et segment skatteetaten har ønsket å nå ved denne 
type rapportering og mener at rapporteringsplikten ikke kan avgrenses ut fra størrelsen på 
virksomhetens driftsinntekter.  Kobles grensen til driftsinntekter, mener vi den bør settes ved 
500 000 kroner. 

Avgrensning til hvem som har bokføringsplikt 

Det er foreslått å knytte rapporteringsplikten til hvem som har bokføringsplikt etter bokføringsloven.  

Bokføringsplikt etter bokføringsloven har både næringsdrivende og ikke næringsdrivende foretak. For 
de som har bokføringsplikt etter bokføringsloven vil det normalt følge en plikt til å produsere Saf-t fil. 
Det er riktig at de opplysningene som ønskes rapportert om er opplysninger som er registrert i Saf-t 
regnskap, men det bør tas hensyn til at ikke alle foretak er pliktig til å kunne produsere Saf-t fil.  

  

Vi mener rapporteringsplikten burde vært avgrenses til virksomheter som har plikt til å produsere 
Saf-t fil. I tilfelle unntas de som ikke skal ha bokførte opplysninger elektronisk, (små foretak uten 
elektronisk regnskapssystem). Dette er ikke en stor gruppe. Men for de det gjelder vil byrden ved 
denne type rapportering være stor da de ikke har opplysningene elektronisk tilgjengelig.  
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For ikke næringsdrivende foretak, som har regnskapsplikt etter regnskapsloven og dermed 
bokføringsplikt, men som ellers ikke leverer skattemelding (næringsoppgave) eller skattemelding for 
merverdiavgift vil denne type rapporteringsplikt være omfattende. Vi savner en nærmere analyse av 
om disse enkelt vil være i stand til å levere Saf-t opplysninger. 

Tiltaket vil gjelde for boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier og enkelte ikke 
næringsdrivende foreninger og stiftelser. Denne gruppen er hva vi kan ser ikke analysert av VISTA (i 
rapporten som ligger til grunn for høringen). Skattedirektoratet anslår at det er 14 000 boligselskaper 
som forvalter 550 000 boliger og 5700 stiftelser, og videre at mange boligsameier og borettslag har 
profesjonell forretningsfører og at flertallet av stiftelsene er små. Vi forstår at Skatteetaten ønsker 
opplysninger også fra disse, men savner en nærmere analyse av hvilken byrde som pålegges denne 
gruppen ved innføring av en rapporteringsplikt.  

Behov for bransjeunntak? 

Det er ikke foreslått noen bransjeunntak. Det er forståelig at skatteetaten ønsker å inkludere alt 
næringsliv når også ikke merverdiavgiftspliktige virksomheter er inkludert, men fører til usikkerhet 
med tanke på hvilke transaksjoner ordningen er ment å omfatte, som for eksempel finansielle 
transaksjoner. 

Vi mener det er behov for å avklare nærmere hva en mener med kjøp og salg. Innen bank og 
forsikring dokumenteres for eksempel salg ved sluttsedler og poliser. Det må avklares om denne type 
transaksjoner skal rapporteres. I tilfelle mener vi ordningen vil omfattet adskillig flere transaksjoner 
enn det som er lagt til grunn i høringsnotatet. 

Finanssektoren, forsikringsselskap og pensjonsforetak fører ikke «vanlige» kunde- og 
leverandørspesifikasjon, men kan benytte egne fagsystemer for å utarbeide spesifikasjoner. Hvis det 
er meningen at denne sektoren skal omfattes av rapporteringsplikten må det i det minste foretas en 
gjennomgang av hva som skal anses som rapporteringspliktige salg. Hvilke kunde og leverandører er 
det denne sektoren skal levere opplysninger om på transaksjonsnivå?   

2 Opplysningspliktens innhold 
Det foreslås at rapporteringsplikten skal omfatte alt salg. Med alt salg menes alt som er ført i 
kundespesifikasjon og alt kontantsalg.  

Vi forstår Skatteetatens ønske om fullstendighet i rapporteringen, men mener ordningen på dette 
punkt går mye lenger enn det formålet skulle tilsi. Rapporteringen er ikke lenger en toveis 
rapportering av «salg mellom næringsdrivende», men omfatter nå også enveis rapportering til 
private og kontantomsetning. Kontantomsetningen er utførlig regulert ved kassasystemforskrift og 
øvrig regelverk (Saf-t kassasystem), og spørsmålet blir om det er formålstjenlig at 
kontantomsetningen skal rapporteres i denne løsningen også. Det er ikke ønskelig at næringslivet 
skal måtte rapportere de samme opplysningen flere ganger.    

Vi savner en nærmere gjennomgang av reglene for reskontroføring. Hvilke kunder og leverandører 
som skal føres i reskontro er regulert i bokføringsforskriften, men det er ingen klar forståelse av 
hvilke transaksjoner som ikke skal/kan føres over reskontro. 

3 Rapporteringssekvens 
I utgangpunktet er vi enig i at en følger samme sekvens som øvrig innleveringsfrister av 
skattemeldinger for merverdiavgift og tredjemannsopplysninger for øvrige. Vi mener imidlertid det 
må vurderes nærmer om det er tilstrekkelig behov for å pålegge ikke næringsdrivende foretak 
rapporteringsplikt også for perioder de ikke har kjøp. Vi er tvilende til det.  
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4 Personvernkonsekvenser 
Det er lagt opp til at salg til private skal rapporteres på anonymt nivå. I motsetning til i dag må selger 
vite om kunden er en privat person, gjør en privat anskaffelse, eller om kunden er næringsdrivende 
på salgstidspunktet. Hvor lett er det for selger å avgjøre at en transaksjon gjelder næring eller privat? 
I høringen er det uttalt at «rapporteringen bare gjelder inntekter og kostnader knyttet direkte til den 
registrerte virksomheten». Vi savner en nærmere utredning om hvordan Skatteetaten tenker å sikre 
at rapporteringen ikke omfatter private anskaffelser.  

Oppsummert 

Vi støtter skatteetatens arbeid med å lage systemer som kan avdekke svart omsetning og mva-
svindel. Vi mener imidlertid ordningen Skatteetaten har lagt frem ikke er tilstrekkelig utredet til at vi 
kan slutte oss til dette forslaget. Ordningen vil innebære at svært betydelig datamengder blir samlet 
inn, uten at vi ser hvordan samfunnet effektivt skal kunne nyttiggjøre seg denne informasjonen.  Vi 
ser at Skatteetaten i høringen anfører at de aller fleste som skal rapportere ikke vil få henvendelser 
om rapporteringen ut over å rapportere. Vi er ikke like sikre på det. Det vil oppstå differanser som 
må forklares. Når rapporteringen også omfatter ikke mva pliktige næringsdrivende og ikke 
skattepliktige foretak, vil ulike periodisering i seg selv kunne føre til at det oppstår differanser.  

 

Ta gjerne kontakt med Camilla Brunfelt (cb@revisorforeningen.no) for ytterligere utdyping og vi 
stiller også svært gjerne vår kompetanse til disposisjon for eventuelt videre utredningsarbeid. 

 

Vennlig hilsen 

Den norske Revisorforening 

  
Karen Kvalevåg Kai Morten Hagen 

Adm. direktør Fagdirektør 


	Høring – Opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner
	Høringen
	Hvem som omfattes
	2 Opplysningspliktens innhold
	3 Rapporteringssekvens
	4 Personvernkonsekvenser



