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Høringssvar – opplysningsp likt om salgs- og kjøpstransaksjoner

Vi viser til S k atteetatens høring av 26.08.2021 om en ny opplysningsplik t m ed høringsfrist
26.11.2021. Det tas sik te på at endringene trer i k raft i 2024.

S k atteetaten foreslår at b ok føringsplik tige virk som heter og offentlige virk som heter uk revd
sk al gi næ rm ere opplysninger til sk attem yndighetene om salgs- og k jøpstransak sjoner m ed
andre næ ringsdrivende.

Tolletaten støtter en innføring av en rapporteringsplik t for salgs- og k jøpstransak sjoner, og vi
ser at også Tolletaten k an ha nytte av slik e opplysninger.

Høringen pek er i pk t. 6.1 (Innledning) på forhold som gjelder grensek ryssende vareførsel av
interesse for Tolletaten:

«Ved innf øringen av rapporteringsplikt for sal gs- og kjøpsmeldinger f orventes det en å rlig
ra pportering av ca . 800 millioner transa ksjoner. Omtrent en tredjedel a v transaksjonene vil
ra pporteres b åde f ra kjøper og sel ger, dvs. virksomheter med norsk organisasjonsnummer som
ha ndler med hverandre. Resten a v transaksjonene gjelder handel med privatpersoner, import,
eksport og handel med virksomheter som ikke er rapporteringspliktige.»

Videre om taler høringen i pk t. 6.4 (Hva det sk al gis opplysninger om ) en avgrensning i
opplysningsplik ten m ed interesse for Tolletaten:

«Det f oreslås a t de rapporteringspl iktige ska l gi opplysninger om virksomhetens b okf ørte sa lgs-
og kjøpstra nsaksjoner, med unnta k a v enkelttransaksjoner ved kontante sa lg og kjøp som ikke
kreves spesif isert i kunde- og l evera ndørspesif ikasjonen. Det skal ikke rapporteres hva den
enkel te tra nsaksjon gjel der.»

Tolletatens sam funnsoppdrag er å sik re at lover og regler for toll og grensek ryssende
vareførsel etterleves. Vi sk al b esk ytte sam funnet m ot ulovlige og restrik sjonsb elagte varer og
sik re statens inntek ter gjennom rik tig grunnlag for toll og avgifter. Derm ed b idrar vi også til
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å beskytte næringsliv og arbeidsplasser mot konkurranse fra uærlige aktører. Dette gjør vi 

ved å ha kontroll på grensekryssende varestrømmer og bidra til etterlevelse av toll- og 

vareførselsreglene. 

Tolletaten bidrar også til etterlevelse av regelverkene til en rekke andre statlige etater, 

herunder lovgivning for skatter og avgifter, samt lovgivning om narkotika, alkohol, tobakk, 
legemidler, våpen, farlige stoffer, næringsmidler, dyr, miljø, avfall og immaterielle 

rettigheter. Vi bidrar også til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser knyttet til 

vareflyten inn og ut av det norske tollområdet. 

For å kunne oppfylle samfunnsoppdraget på en effektiv måte har Tolletaten et omfattende 

behov for informasjon om grensekryssende varestrømmer. Opplysninger om de enkelte inn- 
og utførsler av varer rapporteres løpende blant annet via deklarasjoner i TVINN og NCTS 

(systemer for rapportering av grensekryssende vareførsel). 

Ved kontroll vil det derfor være aktuelt at tollmyndighetene kan innhente rapporterte salgs- 

og kjøpstransaksjoner som gjelder import og eksport av varer til gitte parter for bestemte 
perioder. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Tolletaten kan kreve opplysninger av 

betydning for toll og vareførsel utlevert fra Skatteetaten med hjemmel i tolloven § 12-2. 

Ved grensekryssende transaksjoner vil det i utgangspunktet være manglende symmetri på 

rapporteringen, fordi det normalt kun mottas transaksjonsopplysninger fra den ene parten, 

det vil si kjøpstransaksjoner ved import og salgstransaksjoner ved eksport. Opplysningene 
vil likevel være nyttige i enkeltsaker for å verifisere hvorvidt opplysningene som rapporteres 

til Tolletaten er korrekte, sikre at ikke-deklarert toll og avgift blir deklarert, sikre at 

nødvendige tillatelser foreligger og påse at gjeldende regelverk etterleves.  

For fremtidig målretting av vår kontrollvirksomhet kan det være aktuelt å innhente 

opplysninger om alle aktuelle salgs- og kjøpstransaksjoner (knyttet til grensekryssende 
handel) løpende etter hvert som de rapporteres til Skatteetaten. Vi legger til grunn at også 

slik utlevering kan skje med hjemmel i tolloven § 12-2, samt skatteforvaltningsloven § 3-3. 

Tolletaten vurderer avgrensningen i opplysningsplikten omtalt i høringsnotatet pkt. 6.4 som 

utfordrende for gjennomføring og målretting av kontroll. For at Tolletaten skal få en mest 
mulig effektiv bruk av opplysninger om salgs- og kjøpstransaksjoner, vil det være en fordel 

om det ble rapportert hva den enkelte transaksjonen gjelder. Angivelse av transaksjonens 

innhold vil være av stor informasjonsverdi for Tolletaten, selv om dette skjer på et 

overordnet nivå, der det kun opplyses om det gjelder varer eller tjenester. Videre vil en 

nærmere angivelse med en mer detaljert beskrivelse av varer vil være til stor nytte for 
Tolletaten. 
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Avslutningsvis mener Tolletaten det er hensiktsmessig å sette grensen for rapporterings-

plikten for bokføringspliktige virksomheter til kr 200 000 i årlige driftsinntekter. Den grensen 

vil best ivareta hensynet til symmetri og gi en mest mulig fullstendig oversikt over salgs- og 

kjøpstransaksjoner. Dette vil bidra til effektiv bruk av opplysningene ved målretting av 

kontrollvirksomhet. 
 

 

Med hilsen 

 

 
Marius Mølmen Moen 

avdelingsdirektør Per Olav Gundersen 
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