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Høring - opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner  
 
Vi viser til Skattedirektoratets høring av 26.august 2021 med forslag om en ny opplysningsplikt for virksomheter 
etter skatteforvaltningsloven kapittel 7. 
 
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.  
 
Forslaget innebærer at begge parter i en transaksjon pålegges å gi opplysninger om transaksjonen, samt 
eventuelle endringer av denne. Opplysningene skal hentes fra bokføringen, og inkluderer fakturanummer, 
dokumentasjonsdato, angivelse av motpart med navn og organisasjonsnummer samt opplysninger om beløp og 
mva. Det vil gi myndighetene mulighet til å sammenlikne mva-opplysninger fra begge parter i en transaksjon. 
 
Brønnøysundregistrene ønsker å fremheve at forslaget er basert på grundige og gjennomtenkte vurderinger. 
 
Vi antar at de foreslåtte rapporteringspliktene kommer til å medføre ikke ubetydelige belastninger for 
virksomhetene og spesielt for små og mellomstore bedrifter. Forslaget nevner registrering og bokføring av 
nødvendige opplysninger. Eksisterende elektroniske regnskapssystemer må endres og det må etableres 
support ved behov i forbindelse med generering av salgs- og transaksjonsmeldingen. De som fører regnskap 
selv eller fakturerer ved hjelp av et system som ikke automatisk henter inn mottagers organisasjonsnummer, vil 
måtte sette seg inn i det nye kravet og ta i bruk manuelle løsninger. 
 
Samtidig ser vi fordelene for virksomhetene knyttet til forslaget, spesielt dersom det åpnes for en løsning som 
gjør at virksomhetene kan dele transaksjonsinformasjon også som aggregerte data ikke bare med 
Skattemyndighetene, men også med flere som for eksempel banker og forretningspartnere. 
 
Erfaring viser at dersom det settes opp rapportering til en offentlig etat, og de samme dataene ikke er 
tilgjengelig på andre måter, fører det til at mange henvender seg til den aktuelle etaten for å få tilgang til 
dataene i sine prosesser. Å legge til rette for andres bruk av de samme dataene fra starten kan derfor være 
hensiktsmessig for å unngå merarbeid med å håndtere henvendelser og å sette opp delingsløsninger i 
etterkant. 
 
Brønnøysundregistrene samarbeider tett med Skatteetaten blant annet i Nordic Smart Government, der også 
Digitaliseringsdirektoratet, Direktoratet for økonomistyring og Statistisk sentralbyrå deltar. Nordic Smart 
Government har tatt opp i seg ideer fra Skatteetatens arbeid med "Digitale økosystemer" og OECD-arbeidet 
Tax 2030. Bedriftenes deling av bokførings- og regnskapsdata er et sentralt tema, og det jobbes med å finne 
metoder for å dele slike data som ivaretar bedriftenes interesser i kontroll med egne opplysninger og mulighet til 
verdiskaping, sammen med myndighetenes og andres rettmessige behov for oppdaterte og pålitelige 
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opplysninger. Blant annet er det planer om å gjennomføre en pilot som skal undersøke om det er mulig å 
erstatte dagens manuelle varehandelsstatistikk med data fra SAF-T-filer. Forutsetningen er en effektiv måte for 
bedriftene å dele relevante deler av bokføringsdataene via slike filer. 
 
Vi foreslår en videre dialog hvor vi samarbeider om å detaljere løsningsalternativet som er foreslått i høringen, 
fortrinnsvis i lys av det pågående Nordic Smart Government-samarbeidet. 
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