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HØRING — Forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner

Vi viser til forslag om en ny opplysningsplikt for virksomheter etter
skatteforvaltningsloven kapittel 7.

Det foreslås å innføre en plikt for bokføringspliktige virksomheter og offentlige
virksomheter til å rapportere jevnlig opplysninger til skattemyndighetene om salgs- og
kjøpstransaksjoner.

Dpplysningsplikten skal gjelde 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.

Formålet med forslaget er å øke etterlevelsen av skatte- og mva-reglene. Forslaget vil gi
skattemyndighetene et bedre grunnlag for å mer effektivt å kunne kontrollere
næringsdrivende.

Det tas sikte på at endringene trer i kraft i 2024.

Vår vurdering

Skattebetalerforeningen er generelt positiv til tiltak som bidrar til at skatt og mva blir
riktig beregnet og innberettet. Det er viktig at Skatteetaten har mulighet til effektiv
kontroll, slik at svart omsetning og svindel kan minimeres.

Vi antar at en stor del av gevinsten med ordningen oppnås ved at opplysningsplikten vil
virke preventivt. Når den ene parten i en transaksjon vet at den andre parten rapporterer
salg/kjøp, antas det å øke motivasjon for selv å rapportere.

Det er vanskelig å vite hvilken effekt forslaget faktisk vil få, men i høringsnotatet vises
det til positive resultater i EU, som har innført lignende regler.

Beløpsgrense

Når bokføringspliktige pålegges en plikt, må kostnader det medfører veies opp mot
positive samfunnsmessige gevinster. I høringsnotatet legges det til grunn at de
bokføringspliktige virksomheter som fører regnskapet elektronisk vil bruke lite tid på å
oppfylle opplysningsplikten. For virksomheter som ikke fører regnskapet elektronisk, vil
plikten derimot bli mer tyngende idet de må bruke mer tid på rapportering og
innsending.

Skatteetaten har vurdert to alternative beløpsgrenser for å unnta bokføringspliktige
virksomheter fra opplysningsplikten. Det første alternativet er å unnta bokføringspliktige
virksomheter som ikke har driftsinntekter som overstiger kr 200 000. I det andre
alternativet unntas virksomheter som ikke har driftsinntekter over kr 500 000. Etaten ber
særlig om høringsinstansenes synspunkter på de to alternativene.
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Det er omtrent 74 000 bokføringspliktige virksomheter som har driftsinntekter mellom kr
200 000 og kr 500 000. Av disse fører omtrent 90 prosent regnskapet elektronisk. For de
resterende 10 prosent, det vil si ca. 7 400 virksomheter, vil opplysningsplikten kunne bli
uforholdsmessig tyngende.

Skattebetalerforeningen foreslår å sette beløpsgrensen til kr 500 000. Selv om det gir
mindre nytteverdi for Skatteetaten, tar man da samtidig hensyn til små virksomheter
med mindre aktivitet. Etter en viss tid, når Skatteetaten har høstet erfaring av
ordningen, kan det eventuelt vurderes om opplysningsplikten skal utvides til også å
omfatte virksomheter med lavere driftsinntekter. I mellomtiden vil antakelig flere av de
mindre virksomhetene ha begynt å føre regnskapet elektronisk,
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