
01W%
W

Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep.
0030 Oslo

FINANSDEPARTEMENTET

10. AUG. 20G j,
Saksnr.

Arkimr.

Kongsvinger, 09.08.2005
Deres ref.: 05/1450 SL AGE/rla, Vår ref.: 05/1450
Saksbehandler: Per Morten Holt
Seksjon for inntekts -  og lønnsstatistikk

051 IySo -13

Administrerende direktør/
Director General

Kongens gt. 6
P.b. 8131 Dep.
NO-0033 Oslo

Tel.: +47-21 09 49 90
Fax: +47-21 09 49 98

Internet: www.ssb.no
E-post/E-mail:  ssb@ssb.no

Høringsnotat  om skattemessige tilpasninger  til vedtatte  endringer i
regnskapsloven

Det vises til brev fra departementet av 3. juni 2005 vedrørende høringsnotat om skattemessige
tilpasninger til vedtatte endringer i regnskapsloven.

Regnskapsinformasjon er en helt sentral kilde for økonomisk statistikk, herunder Nasjonalregnskapet.
Statistisk sentralbyrå har derfor tidligere avgitt høringsuttalelser i forbindelse med regnskapsloven.
For effektiv utnytting av regnskapsinformasjon i statistikken er det viktig at datagrunnlaget er ensartet
og basert på felles prinsipper, regler og definisjoner. Avvikende regnskapsføring mellom foretakene vil
skape problemer for sammenligning og tolkning av dataene. Valgfriheten som gis i regnskapsloven, og de
særskilte bestemmelsene for små foretak, innebærer at den underliggende verdifastsettelse kan være
foretatt etter ulike prinsipper.

Statistisk sentralbyrå anser det som særdeles viktig for fortsatt å kunne utnytte regnskapsinformasjon til
offisiell økonomisk statistikk på en effektiv måte, at Skattedirektoratets Næringsoppgave for aksje-
selskaper og andre regnskapspliktige videreføres med en artsinndeling av kostnadene, og med de
nødvendige spesifikasjoner for statistikkformål. Vi ser derfor positivt på at det i høringsnotatet heter at
Næringsoppgaven fortsatt vil bygge på en artsinndeling, og at denne også må benyttes av regnskaps-
pliktige som velger å benytte funksjonsinndeling i resultatregnskapet etter IFRS (International Financial
Reporting Standards).

Statistisk sentralbyrå innhenter opplysninger om ligningen av foretakssektoren til bruk i skattestatistikk
for næringsdrivende. I denne sammenheng innhentes blant annet opplysninger om forskjeller mellom
skattemessig og regnskapsmessig verdsettelse. Ved innføring av IFRS vil denne typen opplysninger være
enda mer sentrale enn før, og slike spesifikasjoner må opprettholdes for å kunne fastsette hvilke verd-
settelsesprinsipper som er benyttet i selskapsregnskapene.

Med vennlig hilsen


