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Høringssvar - opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner 

Det foreslås å innføre en plikt for bokføringspliktige virksomheter og offentlige virksomheter til 

ukrevd å gi nærmere opplysninger til skattemyndighetene om salgs- og kjøpstransaksjoner med andre 

næringsdrivende. Høringsnotatet beskriver to alternative forslag til beløpsgrense for når 

rapporteringsplikt skal inntre, basert på størrelsen av driftsinntektene. 

Opplysningsplikten gjelder 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 merverdiavgiftslovgivningen. Samtidig vil 

det bidra til større likebehandling av de skattepliktige og likere konkurransevilkår i næringslivet. 

Forslaget vil gi skattemyndighetene et bedre grunnlag for å tilpasse virkemiddelbruken og målretta 

kontrolltiltak mot næringsdrivende for å redusere omfanget av unndragelser. 

Høringssvar fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 

SSB ønsker å vurdere om salgs- og kjøpstransaksjoner er en datakilde som kan benyttes til produksjon 

av næringsstatistikk med månedlig frekvens (korttidsstatistikk). I hovedsak vurderer SSB at salgs- og 

kjøpstransaksjoner har potensialet til å erstatte skjemabasert månedlig rapportering av omsetning fra 

næringslivet innen næringer for varehandel, tjenesteyting, energi og industri. Næringslivet bruker ca. 

13 700 timeverk i året (82000 skjema x (10 min målt oppgavebyrd/60)) på rapportering av dette til 

seksjon for næringslivets konjunkturer (s422) i dagens rapporteringsløsning, og bruk av salgs- og 

kjøpstransaksjoner kan muligens redusere denne rapporteringsbyrden. I tillegg vil det kunne gi 

betydelig ressursbesparelser i klargjørings- og datafangstprosesser for SSB ved at datakilden er den 

samme på tvers av næringene og at datafangstrutiner blir lik for månedlig næringsstatistikk som måler 

omsetning. Salgs- og kjøpstransaksjoner kan også bli brukt til kvalitetssikrings- og editeringsformål i 

SSB.  

Videre ser vi at informasjon i leverandør- og kundespesifikasjon (reskontro) kan danne grunnlaget for 

helt ny statistikk om handel mellom enheter som kan vise verdikjeder. Ved å følge transaksjoner 



mellom alle underleverandører og dermed verdikjeden fra skrue til ferdig oljeplattform vil vi få en 

detaljert forståelse av økonomien.  

Forslaget kan gi verdifull merinformasjon som kan heve kvaliteten på nasjonalregnskapets kryssløp. 

 

Svar til konkrete forslag: 

Fullstendighet 

Viser til forslag for skatteforvaltningsforskriften § 7-5-23 Hvem som har opplysningsplikt og § 7-5-24 

Opplysningspliktens omfang. (se også punkt 6.3 i høringsnotatet) 

Det er foreslått et unntak for bokføringspliktige virksomheter med driftsinntekter under 200 000 / 

500 000 kroner. Av hensynet til en kilde som kan benyttes i tilnærmet heldekkende 

statistikkproduksjon, så bør beløpsgrensen for å unnta bokføringspliktige enheter opplysningsplikt 

settes til den lavere grensen på 200 000 kroner.  

90 % bruker allerede i dag regnskapssystemer – og vil kunne legge til rette for enkel rapportering 

innen første periode (1.termin 2024). Det oppfordres imidlertid til å vurdere omsetningsgrensen med 

faste passende intervaller på grunn av inflasjonen (f.eks. hvert 10. år) 

Det står at opplysningsplikten skal inntre i den skatteleggingsperiode beløpsgrensen 

(200.000/500.000) overskrides. Vi forutsetter her, at hvis f.eks. beløpsgrensen først overskrides ved 

innrapportering av 4. termin, så må totale salgs og kjøps transaksjoner for 1-.4.termin oppgis i 4. 

termin. Ellers faller en del av opplysningsgrunnlaget bort. 

 

Rapporteringsperiode og tidspunkt for levering (aktualitet) 

Viser til forslag for skatteforvaltningsforskriften § 7-5-26 Levering av opplysninger.  

Til forslaget om at virksomheter som allerede rapporterer merverdiavgift terminvis også skal 

rapportere salg- og kjøpstransaksjoner terminvis, ønsker SSB at opplysningsplikten for salgs- og 

kjøpstransaksjoner krever månedlig rapportering for disse. SSBs månedlige næringsstatistikk inngår i 

månedlig Nasjonalregnskap og har internasjonale forpliktelser med månedlig rapporteringsfrekvens. 

En eventuell bruk av salgs- og kjøpstransaksjoner til produksjon av månedlig næringsstatistikk krever 

derfor at rapporteringen skjer månedlig. Terminvis rapportering kan kun benyttes til kvalitetssikrings- 

og editeringsformål av dagens innrapportering til SSB, men det kan ikke erstatte dagens 

innrapportering.  

Samtidig ønsker SSB at fristen for å levere opplysninger for virksomheter som rapporterer 

merverdiavgift terminvis settes til maks 20 dager etter utløpet av hver periode, og ikke en måned og ti 

dager som er foreslått. Månedlig næringsstatistikk krever at rapporterte opplysninger er tilgjengelig 

innen maks 20 dager etter endt periode hvis aktualiteten til månedlig næringsstatistikk skal forbli lik 

som i dag. Hvis rapporteringen skal sammenfalle tidsmessig med annen pliktig rapportering til 

Skatteetaten, slik det er foreslått i høringsnotatet, så vil salgs- og kjøpstransaksjoner ikke kunne brukes 

til produksjon av månedlig næringsstatistikk. Skatteetatens foreslåtte frist vil kun gjøre det mulig å 

bruke kilden til kvalitetssikrings- og editeringsformål. 

 

 

 



Innhold i salgs- og kjøpstransaksjoner 

Viser til forslag for skatteforvaltningsforskriften § 7-5-25 Opplysningspliktens innhold, samt 

bokføringsforskriften 3-1 første ledd nr. 3 og § 3-1 første ledd nr. 4. (se også punkt 6.4/6.5 i 

høringsnotatet) 

Et annet moment som er særlig viktig for månedlig næringsstatistikk er kravet om bransjeenhet1 eller 

bedrift/underenhet2 som statistisk enhet. Et foretak kan ha flere underenheter lokalisert ulike steder i 

landet og de ulike underenhetene kan ha ulik næringsplassering. Årsaken til at fordelingen på 

underenheter er særlig viktig i næringsstatistikken er at disse opplysningene er nødvendig for å 

avgrense verdier til korrekt næring, og for å kunne lage regionalfordelt statistikk. SSB ønsker at 

salgstransaksjoner spesifiserer navn og organisasjonsnummer på underenhet slik at transaksjonene kan 

tildeles en spesifikk del av virksomheten. Det vil innebære at kundespesifikasjon skal inneholde navn 

og organisasjonsnummer på underenhet for alle transaksjoner med kunder. Næringslivet er godt kjent 

med underenhetsnivået da det er krav om å rapportere på dette nivået til A-ordningen. 

SSB ønsker at opplysningsplikten skal omfatte hva den enkelte transaksjon gjelder, dvs. 

varebeskrivelse og mengde. Dette er opplysninger som fremgår av faktura og andre salgsdokumenter, 

og vil kunne øke nytteverdien av opplysningsplikten for andre næringsstatistikker og danne grunnlag 

for nye statistikkprodukter. Innsamlede data vil ha større verdi om innhold i transaksjonene kan oppgis 

i et standardisert format, og hvor det som minimum skilles mellom varer og tjenester med evt. 

tilhørende landkode. 

 

Bortfall av rapporteringsplikt 

Vi støtter at bortfall av rapporteringsplikt består i minst to kalenderår etter at driftsinntekter er falt 

under beløpsgrensen for registrering av kjøps og salgstransaksjoner. Er som nevnt i notat også 

samsvarende med §14-3, annet ledd. 

 

Med vennlig hilsen 

 
        fagdirektør 

 

 

Kopi: Finansdepartementet 

 

 

 

 

                                                           
1 Kind of Activity Unit (KAU).  
2 Local Kind of Activity Unit (LKAU).  


