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1 Innledning 

Skattedirektoratet sender på høring et forslag om endring i forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til 

skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) § 8-1-2 første ledd, slik at melding om registrering i 

Merverdiavgiftsregisteret skal leveres elektronisk. Videre foreslår Skattedirektoratet sammen med 

Brønnøysundregistrene at registreringsmeldingen for merverdiavgift skal leveres i en ny registreringsportal 

hos Skatteetaten. 

 

Skatteetaten utvikler i perioden 2019 til 2023 et nytt IT-system for merverdiavgift. Dagens IT-system bygger 

på en prosess som ble utformet med utgangspunkt i manuelle arbeidsoperasjoner og for papirformatet. 

Skatteetaten får ikke med nåværende system fullt ut utnyttet mulighetene som ligger i digitalisering og mer 

effektive brukerløsninger. Et nytt forvaltningssystem for merverdiavgift skal legge til rette for mer effektive 

arbeidsprosesser for næringslivet og Skatteetaten, med mulighet for tilpassede løsninger og en god digital 

dialog med de skattepliktige. Prosjekt MEMO (merverdiavgift modernisering) er nærmere omtalt i Prop. 1 S 

(2018–2019) s. 32 og Prop. 1 S (2018–2019) Finansdepartementet s. 83. 

 

En del av denne IT-fornyelsen knytter seg til registreringen av næringsdrivende i Merverdiavgiftsregisteret, jf. 

skatteforvaltningsloven § 8-13 første ledd og merverdiavgiftsloven kapittel 14. 

 

Søknad og melding om registrering i Merverdiavgiftsregisteret leveres i dag enten elektronisk gjennom 

tjenesten Samordnet registermelding i Altinn eller ved papirblanketten Samordnet registermelding del 2. 

Informasjonen i del 2 av den elektroniske registermeldingen eller papirblanketten blir overført fra 

Enhetsregisteret i Brønnøysund til Skatteetaten som behandlingsansvarlig. På bakgrunn av denne 

informasjonen og eventuelt videre dialog med skattepliktige i brev eller telefon, avgjør Skatteetaten 

registreringsspørsmålet og effektuerer registreringen i Merverdiavgiftsregisteret. Mange søknader blir 

behandlet innen én uke, men gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle typer registreringssaker er 2–3 

uker. 

 

Skattedirektoratet ønsker å legge til rette for at registreringsprosessen i Merverdiavgiftsregisteret kan skje 

raskere enn i dag. Ved nyregistrering ønsker gjerne den næringsdrivende at registreringen kan gjøres unna 

så raskt som mulig og samtidig med annen registrering av virksomheten, for å unngå flere parallelle 

registreringsløp og for at virksomheten kan komme i gang med å beregne og oppkreve merverdiavgift. 

Samtidig ønsker Skattedirektoratet å utvikle maskinelle løsninger som kan understøtte saksbehandlingen og 

gi et bedre grunnlag for å avgjøre registreringsspørsmålet. Dagens papirskjema og elektronisk 

registermelding del 2 er lite fleksibelt og legger begrensninger på de muligheter som finnes for maskinell 

bruk av støttesystemer og støttedata. Ved elektronisk levering av registermeldingen for merverdiavgift 

gjennom en egen registreringsportal i Skatteetaten, kan det i større grad skilles mellom enkle og mer 

komplekse registreringssaker. De fleste registermeldingene vil kunne behandles automatisert og gis et 

tilnærmet umiddelbart svar. Samtidig kan det utvikles systemstøtte for mer sammensatte saker. Skatteetaten 

kan ha en toveis digital dialog med skattepliktige i registreringsfasen og vil kunne tilby tilpasset veiledning for 

de som har behov for det. I sum vil dette resultere i raskere og riktigere registreringer. 

 

For å optimalisere et slikt elektronisk behandlingsløp for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, er det 

ønskelig at registermeldinger for merverdiavgift ikke lenger blir innsendt på papir og at papirmottaket av slike 

registermeldinger kan avvikles. Med to mottaksløp for registermeldinger for merverdiavgift, får ikke 

Skatteetaten fullt ut utnyttet de mulighetene som ligger i en felles og mer automatisert registreringsløsning 

for Merverdiavgiftsregisteret. I samarbeid med Brønnøysundregistrene foreslår Skattedirektoratet på denne 
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bakgrunn å avvikle papirskjema av registermeldingen del 2, og slik at registreringsmeldingen til 

Merverdiavgiftsregisteret skal leveres elektronisk i en registreringsportal hos Skatteetaten. 

 

Forskriftsendringen om at registreringsmeldingen til Merverdiavgiftsregisteret skal leveres elektronisk, 

planlegges satt i kraft 1. januar 2021. 

 

 

2 Gjeldende rett og om Samordnet registermelding del 2 

Merverdiavgiftsregisteret er Skatteetatens register over merverdiavgiftspliktige virksomheter, jf. 

skatteforvaltningsloven § 8-13 første ledd og merverdiavgiftsloven kapittel 14. Næringsdrivende og offentlig 

virksomhet skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning og uttak som er omfattet av 

merverdiavgiftsloven overstiger en beløpsgrense, normalt 50 000 kroner over en tolvmånedersperiode. Når 

vilkårene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret er oppfylt, skal skattepliktige uten ugrunnet opphold 

sende melding om registrering for merverdiavgift, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-13-1 og 

merverdiavgiftsloven kapittel 2.  

 

Enhetsregisteret er et sentralt register over økonomiske virksomheter og andre registreringsenheter. 

Enhetsregisteret tildeler organisasjonsnummer og registrerer grunndata for juridiske personer, 

enkeltpersonforetak og andre registreringsenheter, jf. enhetsregisterloven § 1. Se nærmere om grunndata 

nedenfor. Det er registreringsplikt i Enhetsregisteret dersom registreringsenheten skal registreres i et 

tilknyttet register. Andre registreringsenheter kan ha registreringsrett. Siktemålet med Enhetsregisteret er at 

slike grunndata kun skal måtte oppgis én gang, og at offentlige og private aktører kan gjenfinne og gjenbruke 

denne informasjonen. Enhetsregisteret er en del av Brønnøysundregistrene og er underlagt Nærings- og 

fiskeridepartementet. 

 

Alle virksomheter som etter merverdiavgiftsloven er registreringspliktige i Merverdiavgiftsregisteret, er også 

meldepliktige til Enhetsregisteret. Merverdiavgiftsregisteret er tilknyttet register til Enhetsregisteret, jf. 

enhetsregisterloven § 2. Dette innebærer at en virksomhet ikke kan registreres endelig i 

Merverdiavgiftsregisteret før den er registrert i Enhetsregisteret og tildelt organisasjonsnummer der. Videre 

har Merverdiavgiftsregisteret plikt til å bruke det organisasjonsnummer og de opplysninger som er registrert i 

Enhetsregisteret, og til å holde eget register à jour med opplysningene i Enhetsregisteret. Det vises til 

enhetsregisterloven §§ 9 og 11. Etter enhetsregisterloven § 12 første ledd skal en registreringsenhet meldes 

og registreres i Enhetsregisteret senest samtidig med at enheten registreres i tilknyttet register. 

 

Frem til etableringen av Enhetsregisteret i 1995, foregikk innmeldingen i Merverdiavgiftsregisteret (tidligere 

benevnt "avgiftsmanntallet") ved at Skattedirektoratets papirskjema "Registreringsmelding – Merverdiavgift" 

(RF-0083) ble innsendt til fylkesskattekontoret. Ved opprettelsen av Enhetsregisteret, ble alle de tilknyttede 

registrenes egne blanketter for registrering erstattet med fellesblanketten "Samordnet registermelding". 

 

Samordnet registermelding består av to deler. Del 1 er hovedblanketten for Enhetsregisteret og alle de 

tilknyttede registrene (BR-1010). Her oppgis registreringsenhetens grunndata, slik som virksomhetens navn, 

adresse, organisasjonsform, formål, daglig leder, innehaver, eventuelle styremedlemmer mv., jf. 

enhetsregisterloven §§ 5 og 6. Del 2 er skjemaet for Merverdiavgiftsregisteret (BR-1011). Her gis 

opplysninger som er av betydning for spørsmålet om virksomheten er registreringspliktig i 

Merverdiavgiftsregisteret og enkelte andre etatsspesifikke data. Dette gjelder bl.a. virksomhetens 

oppstartdato, tidspunktet for når beløpsgrensen for registrering ble passert og informasjon som knytter seg til 

søknader om frivillig registrering og forhåndsregistrering. 
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Enhetsregisteret og de tilknyttede registrene har kontrollmyndighet og kontrollansvar for sine respektive 

deler av de meldepliktige opplysningene, jf. enhetsregisterloven § 13. Brønnøysundregistrene er eier av 

skjemaets del 1. Skatteetaten er skjemaeier av del 2, men den tekniske driften og forvaltningen av skjemaet 

forestås av Brønnøysundregistrene. 

 

Siden 2003 har registrering i Enhetsregisteret og Merverdiavgiftsregisteret også kunnet skje elektronisk over 

Internett. Den elektroniske utgaven av samordnet registermelding er ikke på samme måte inndelt i en 

særskilt del 1 og 2. De aktuelle spørsmålene kommer her opp avhengig av svarene på forrige spørsmål. Den 

elektroniske løsningen er basert på elektronisk signering av meldinger i Altinn. 

 

Samordnet registermelding del 1 og 2 leveres i dag som oftest elektronisk. 

 

For Enhetsregisteret bestemmer enhetsregisterloven § 14 at meldeplikten påhviler innehaveren av 

enkeltpersonforetak, og for alle andre registreringsenheter hvert enkelt styremedlem, daglig leder, 

forretningsfører eller tilsvarende kontaktperson. Signeringsreglene er generelt angitt i enhetsregisterloven 

§ 8 første ledd, med noe lempeligere regler for elektroniske meldinger, jf. § 8 syvende ledd og 

enhetsregisterforskriften § 16. 

 

For Merverdiavgiftsregisteret følger det av skatteforvaltningsloven § 8-14 første og tredje ledd at melding 

skal leveres av myndig person selv, eller for selskap eller innretning av den som etter alminnelige 

selskapsrettslige regler kan forplikte selskapet, eller andre som er registrert hos skattemyndighetene med 

signaturfullmakt. Det er følgelig den eller de som er ansvarlige for virksomheten, eller som er gitt slik 

signaturfullmakt, som skal signere og sende inn registermeldingen for merverdiavgift. Dette vil typisk være 

innehaveren av et enkeltpersonforetak, deltakerne i et ansvarlig selskap, styremedlemmene i andre 

selskaper og organisasjoner, daglig leder/administrerende direktør eller den eller de som har signatur ifølge 

Enhetsregisteret. Skattemyndighetene har bestemt at ved elektronisk innsending vil signering som 

aksepteres av Brønnøysundregistrene, også bli akseptert av skattemyndighetene. 

 

Etter enhetsregisterloven § 13 har en næringsdrivende som skal registreres i Enhetsregisteret, oppfylt sin 

meldeplikt i tilfelle virksomheten inngir melding enten direkte til Enhetsregisteret eller til tilknyttet register som 

virksomheten er registreringspliktig til. Papirversjonen av Samordnet registermelding del 1 kan følgelig 

sendes til enten Enhetsregisteret eller ett av de tilknyttede registrene, som isåfall har plikt å videresende 

meldingen til Enhetsregisteret. Elektronisk levering av registermeldingen skjer gjennom tjenesten Samordnet 

registermelding i Altinn, eller via www.brreg.no. Registreringsenheten skal ha underretning om hvilke 

opplysninger som blir registrert i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven § 18 og enhetsregisterforskriften 

§ 19. 

 

For registreringsmelding til Merverdiavgiftsregisteret (Samordnet registermelding del 2) på papir, bestemmer 

skatteforvaltningsforskriften § 8-1-3 at meldingen skal leveres til den mottaksadresse som Skattedirektoratet 

bestemmer. Skattedirektoratet har anvist at dette skal skje enten til skattekontoret eller til Enhetsregisteret. 

Særlig ved samtidig innsendelse av registermeldingen del 1 og 2, er det praktisk at papirversjonen sendes til 

Enhetsregisteret. Papirskjemaet kan hentes på www.brreg.no, eventuelt på skatteetaten.no. Elektronisk 

versjon av Samordnet registermelding kan nås på www.brreg.no eller altinn.no, eventuelt på skatteetaten.no, 

og leveres i Altinn. Dersom Samordnet registermelding del 2 blir levert til Enhetsregisteret, enten elektronisk 

eller i papirversjon, vil informasjonen i registermeldingen etter mottak der bli overført til Skatteetaten og 

Merverdiavgiftsregisteret for behandling. Er meldingen sendt elektronisk, får innsender beskjed om at 

meldingen er oversendt skattekontoret for behandling. Etter gjennomført registrering i 

Merverdiavgiftsregisteret, får virksomheten tilsendt et registreringsvedtak med angivelse av hvilke 

opplysninger som er registrert, hvilken terminlengde som gjelder for levering av mva-meldinger m.m. 
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3 Nøkkeltall 

Ved utgangen av 2019 var det registrert 368 416 virksomheter i Merverdiavgiftsregisteret. 

 

Årlig blir det gjennomført ca. 35 000 nyregistreringer i Merverdiavgiftsregisteret. Et omtrent like stort antall 

melder opphør av avgiftspliktig virksomhet eller blir slettet på annet grunnlag. Det vil si at det i gjennomsnitt 

blir utført ca. 100 nyregistreringer og ca. 100 slettinger pr. dag. I noen tilfeller blir registrering i 

Merverdiavgiftsregisteret nektet, for eksempel fordi aktiviteten ikke knytter seg til næringsvirksomhet eller 

fordi virksomheten ikke driver en type omsetning som er omfattet av merverdiavgiftsloven. 

 

TABELL: Registreringer i MVA-registeret 

 

Registrering i MVA-

registeret 

Nyregistrering Sletting 

År 2019 36 055 33 280 

 

 

I tillegg til meldinger om nyregistrering og opphør av virksomhet, innkommer et betydelig antall 

endringsmeldinger som blir meldt på Samordnet registermelding del 2. 

 

De aller fleste av registreringsmeldingene til Merverdiavgiftsregisteret blir i dag levert elektronisk, anslagsvis 

over 98 %. 

 

Ved nyregistrering av virksomhet i Merverdiavgiftsregisteret kan Samordnet registermelding del 2 bli levert 

samtidig med del 1. Som oftest blir imidlertid ikke registermeldingen del 1 og del 2 levert samtidig, men slik 

at del 2 innkommer separat og etter en forutgående registrering av del 1 i Enhetsregisteret. Dette har 

sammenheng med at det for registrering i Merverdiavgiftsregisteret er et krav om at virksomheten har hatt 

omsetning på minst 50 000 kroner. 

 

TABELL: Andel samtidig levering av Samordnet registermelding del 1 og 2 ved nyregistrering i MVA 

 

Totalt år 2018 Del 1 og del 2 

nyregistrering  

Del 1 endring + del 2 

nyregistrering  

Del 2 separat 

38 988   (100 %) 4 272   (11 %) 3 854   (10 %) 30 862   (79 %) 

Tallene gjelder elektronisk levering av registermeldingen. 

 

Ved nyregistrering i MVA-registeret i 2018 ble ca. en femtedel (21 %) av Samordnet registermelding del 2 

levert samtidig med enten en nyregistrering del 1 eller en endringsmelding del 1 til 

Enhetsregisteret/Foretaksregisteret. Det vil si at registreringen i Merverdiavgiftsregisteret i de fleste tilfeller 

ikke blir gjennomført samtidig med registreringen i Enhetsregisteret, men på et senere tidspunkt. 

 

Mange registreringssøknader i Merverdiavgiftsregisteret blir behandlet innen én uke. Gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid for alle typer registreringssaker er 2–3 uker. Skatteetatens interne resultatkrav for 

saksbehandlingen er at 90 % av søknadene om registrering i MVA-registeret skal være behandlet innen 3 

uker. 
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4 Elektronisk levering av registreringsmelding til 
Merverdiavgiftsregisteret (Samordnet reg.melding del 2) 

4.1 Behov for endring 
Dagens løsning med at Brønnøysundregistrene står for drift og løpende oppdatering av 

registreringsmeldingen for merverdiavgift, er ikke lenger optimal. Papirskjema og elektronisk versjon av 

registermeldingen del 2 er lite fleksibel og legger begrensninger på de muligheter som finnes for maskinelle 

løsninger og bruk av støttedata. Fra både Brønnøysundregistrenes og Skatteetatens side er det ønskelig 

med en løsning hvor registreringsmeldingen for merverdiavgift kan driftes og utvikles av Skatteetaten selv, 

samtidig som grensesnittet mot Samordnet registermelding del 1 må ivaretas på en god måte. 

 

Skatteetaten har et mål om at registreringsprosessen i Merverdiavgiftsregisteret kan gjennomføres raskere 

og smidigere for de enklere registreringssakene. Den registreringspliktige næringsdrivende ønsker 

tilsvarende enklest og mest mulig samtidig behandling og å komme i gang med å beregne og oppkreve 

merverdiavgift så snart som mulig. Den praktiske fremgangsmåten for registrering oppleves av mange i dag 

som lite smidig, og den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden som for lang. 

 

Samtidig ønsker Skattedirektoratet å utvikle maskinelle løsninger som kan understøtte saksbehandlingen og 

gi et bedre grunnlag for å avgjøre registreringsspørsmålet. Det er en målsetning at registreringen i 

Merverdiavgiftsregisteret blir mest mulig korrekt, og at avgiftsmyndighetene får den informasjonen de trenger 

for å uføre sine oppgaver på registreringstidspunktet og i etterfølgende prosesser som meldingsbehandling, 

skjønnsfastsetting og kontroll. Slik Samordnet registermelding del 2 er organisert i dag, med papirskjema og 

det daglige driftsansvaret plassert i Brønnøysundregistrene, kan ikke Skatteetaten gjøre fortløpende 

tilpasninger i registreringsløsningen basert på endringer i risikobildet. En registreringsportal "i eget hus" vil 

kunne utvikles løpende og dynamisk, basert på Skatteetatens egne erfaringer med innkomne mva-

meldinger, kontakt med de skattepliktige og andre risikoindikasjoner.  

 

Fra Skatteetatens ståsted er det videre ønskelig å kunne ha en digital dialog med de næringsdrivende og å 

kunne være tilstede i den digitale registreringsprosessen når den skjer. Dette forutsetter en annen 

organisering av registreringsløsningen for merverdiavgift. I dag misforstår mange brukere også hvem som 

har veiledningsansvaret for de ulike deler av Samordnet registermelding, og bruker kan oppleve å bli henvist 

frem og tilbake mellom Brønnøysundregistrene og Skatteetaten. Teknisk veiledning til skjemaet, pålogging 

osv. hører under Brønnøysundregistrene. Faglig veiledning og brukerstøtte som gjelder opplysninger som 

skal registreres i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret, er det også Brønnøysundregistrene som gir. Faglig 

veiledning knyttet til etatsspesifikke opplysninger for Merverdiavgiftsregisteret, hører under Skatteetaten. 

 

Endringsbehovene er således knyttet både til brukervennlighet, effektivitet, kvalitet og service/veiledning. 

 

For å optimalisere et elektronisk behandlingsløp for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, er det ønskelig at 

registermeldinger for merverdiavgift ikke lenger blir innsendt på papir, men blir levert i en digital 

registreringsportal hos Skatteetaten. En registreringsportal for merverdiavgift i Skatteetaten vil være viktig for 

måloppnåelsen med et nytt IT-forvaltningssystem for merverdiavgift, og vil understøtte den pågående 

moderniseringen på merverdiavgiftsområdet. 

 

Skatteetaten har sammenfallende interesser med Brønnøysundregistrene i denne saken. 

Brønnøysundregistrene stiller seg bak forslaget om at Samordnet registermelding del 2 flyttes til en digital 

registreringsportal for merverdiavgift hos Skatteetaten og at papirskjemaet avvikles. Brønnøysundregistrene 

arbeider på sin side for at også Samordnet registermelding del 1 kan gjøres heldigital og benyttes av alle 

brukere. Dette arbeidet har imidlertid en større kompleksitet og ligger noe lenger frem i tid. 
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4.2 Gevinster og effekter 
For Skatteetaten vil en ny registreringsportal for merverdiavgift i "eget hus" først og fremst innebære at 

Skatteetaten får det faktiske og tekniske eierskapet til registreringsmeldingen for merverdiavgift. 

Skatteetaten vil da ikke være avhengig av oppdateringsintervallene og arbeidskapasiteten i 

Brønnøysundregistrene for å kunne gjøre løpende endringer og tilpasninger i registermeldingen del 2. 

Portalen kan fungere dynamisk og utvikles med skiftende behov, blant annet ut fra endringer i 

risikovurderinger. 

 

Med en ny registreringsportal i Skatteetaten, åpner det seg muligheter for å utvikle ny funksjonalitet og til å ta 

i bruk støttesystemer i registreringsfasen. Enklere søknader som ikke krever nærmere vurderinger, vil kunne 

behandles automatisert og raskere enn i dag. Det er anslått at over 90 % av sakene vil kunne behandles 

automatisert eller i såkalt grønne løp. For Skatteetaten innebærer dette at det kan frigis ressurser til arbeid 

med tyngre registreringssaker eller andre oppgaver. 

 

Registreringsprosessen kan utformes i en mer risikobasert retning (prediktiv modellering), som i større grad 

enn i dag skiller mellom enkle og mer komplekse registreringssaker. Ved bruk av støttesystemer og 

støttedata, kan Skatteetaten få en bedre oversikt over den næringsdrivendes virksomhet og foreta en 

riktigere risikovurdering. Ved behov vil det kunne etterspørres nærmere informasjon som er relevant for 

registreringssaken og den senere oppfølgingen av registreringen. Dette vil gi Skatteetaten et bedre grunnlag 

for å avgjøre registreringsspørsmålet, og dermed riktigere registreringer. Særlig er det ønskelig å få en større 

detaljering av den næringsbeskrivelsen som i dag registreres i Enhetsregisteret, dvs. en oversikt over den 

avgiftspliktiges samlede virksomhet innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven og alle relevante næringskoder 

som den avgiftspliktige faktisk opererer under. Dette vil være nyttig for etterfølgende arbeidsprosesser som 

f.eks. mottak og kontroll av innkomne mva-meldinger. 

 

En ny registreringsportal vil gi nye muligheter for bedre kommunikasjon med de næringsdrivende i 

registreringsfasen. Det kan tilrettelegges for toveis digital dialog med brukerne av registreringsløsningen, og 

skattekontoret vil kunne tilby tilpasset veiledning for de som har behov for det. Både for Skatteetaten og de 

næringsdrivende vil dette kunne bidra til riktigere og mer effektiv registrering. 

 

Etablering av en egen registreringsportal i Skatteetaten vil også kunne gi viktige bidrag til Skatteetatens 

analysevirksomhet, og derved grunnlag for bedre risikovurderinger internt og bedre og mer treffsikre 

tjenester overfor de næringsdrivende og andre eksternt. 

 

Avvikling av papirskjema for registreringsmelding merverdiavgift vil bety at Skatteetaten kan tilpasse og 

basere sine systemer på at alle nyregistreringer og endringer vil skje gjennom den digitale 

registreringsportalen. Det vil være ressursbesparende å ikke måtte operere med to mottaksløp for 

registrering. Elektronisk registermelding gir også større autentisitet av signatur og bedre notoritet rundt 

mottakstidspunkt knyttet til f.eks. søknader om fellesregistrering og frivillig registrering. 

 

Hovedgevinster for Skatteetaten: 

 Faktisk/teknisk eierskap til registreringsmeldingen for merverdiavgift 

 Automatisering 

 Prediktiv modellering/risikobasert registrering 

 Riktigere registrering 

 Mulighet for toveis dialog 

 Analyse 
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For de næringsdrivende vil en flytting av Samordnet registermelding del 2 til en registreringsportal for 

merverdiavgift i Skatteetaten, først og fremst bety at registreringen i Merverdiavgiftsregisteret vil gå 

smidigere og raskere enn i dag. Portalen vil være basert på analytiske risikovurderinger, slik at kurante og 

enkle registreringssaker skal slippe lettere igjennom. Skattepliktige vil kunne få et tilnærmet umiddelbart svar 

på registreringssøknaden, dvs. samme eller neste virkedag som søknad innkommer. For den 

næringsdrivende betyr det at virksomheten vil komme raskere i gang med å beregne og oppkreve 

merverdiavgift.  

 

I en digital registreringsportal vil brukeren få umiddelbar tilbakemelding på ulogisk eller mangelfull utfylling av 

registreringsmeldingen. I tillegg kan brukeren tilbys tilpasset veiledning knyttet til mva-registreringen av sin 

virksomhet. Det vil bli tydeligere for brukeren at veiledning knyttet til registreringsmeldingen for 

merverdiavgift hører til Skatteetaten og ikke Brønnøysundregistrene, enten dette gjelder teknisk brukerstøtte 

eller faglig vurdering av registreringsplikten. 

 

Det er et mål at omleggingen skal oppleves som en forenkling. Det legges opp til at det ikke vil være behov 

for rutinemessig innsendelse av fakturaer som dokumentasjon for passert beløpsgrense for registrering. 

Dokumentasjon av omsetning vil kun bli etterspurt der hvor informasjonen som oppgis i registreringsportalen, 

eller opplysninger Skatteetaten har tilgang til, ikke vil være tilstrekkelig til å avgjøre registreringsspørsmålet. 

Dersom Skatteetaten har behov for flere opplysninger, kan korrespondansen skje digitalt og basert på 

utfyllingen i registreringsportalen. Det blir mulig å etablere elektronisk kvittering og tilbakemelding fra 

Skatteetaten til innsender. 

 

Med en registreringsportal for merverdiavgift hos Skatteetaten vil det ikke lenger være ett, felles 

kontaktpunkt for levering av "Del 1" og "Del 2". Den nye registreringstjenesten vil imidlertid basere seg på 

gjenbruk fra Enhetsregisteret, slik at det ikke skal være behov for å gjenta den samme informasjonen. Det vil 

bli flere innganger til registreringstjenesten (Brønnøysundregistrene, Altinn, skatteetaten.no). Ved samtidig 

registrering i Enhetsregisteret og Merverdiavgiftsregisteret, skal den digitale registreringsprosessen oppleves 

sammenhengende av brukeren. Etter innlogging hos enten Brønnøysundregistrene eller Skatteetaten, vil 

brukeren eller dataene bli rutet til respektiv mottaker eller tjeneste uten at det vil være nødvendig med ny 

innlogging. Siktemålet er at brukeropplevelsen skal være minst like god som i dag. 

 

Avvikling av papirskjema Samordnet registermelding del 2 kan isolert sett oppleves som negativt for de som 

ønsker å benytte dette. Svært få brukere benytter imidlertid papirskjemaet i dag. Registrering i 

Merverdiavgiftsregisteret gjelder dessuten et segment – næringsdrivende og offentlige virksomheter som 

driver avgiftspliktig omsetning – som må forventes å kunne kommunisere digitalt, og hvor den senere 

rapporteringen i mva-meldinger mv. uansett skjer elektronisk. For forenklet registreringsordning etter 

merverdiavgiftsloven kapittel 14 II (tilbyder av elektroniske tjenester), er elektronisk registermelding 

obligatorisk allerede i dag. 

 

Mange av de argumentene som i sin tid lå til grunn for en felles papirblankett "Samordnet registermelding del 

1 og 2" og som skulle kunne sendes ett sted, treffer i det hele ikke like godt etter overgangen til elektronisk 

innmelding: "Skjemaet" blir sendt av den skattepliktige til rett mottaker uten "adressering", portokostnader 

påløper ikke og preutfylling av grunndata som navn og adresse m.m. fra Enhetsregisteret gjør at samme 

opplysninger uansett ikke må innmeldes flere ganger. 

 

Hovedgevinster for den næringsdrivende:  

 Raskere registrering 

 Bedre veiledning, mulighet for toveis dialog 
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 Ett kontaktpunkt for teknisk og faglig brukerstøtte 

 Forenkling 

4.3 Gjennomføring 
Høringsnotatet foreslår å avvikle papirskjema av Samordnet registermelding Del 2, og at 

registreringsmeldingen til Merverdiavgiftsregisteret skal leveres elektronisk i en registreringsportal hos 

Skatteetaten. Merverdiavgiftsregisteret skal fortsatt være et tilknyttet register til Enhetsregisteret. Samordnet 

registermelding (del 1) vil videreføres som en felles registermelding for registrering av grunndata i 

Enhetsregisteret og de tilknyttede registrene – herunder Merverdiavgiftsregisteret. Realiteten i forslaget er 

primært at utforming og utvikling av den digitale registreringsportalen for Merverdiavgiftsregisteret, heretter 

vil forestås av Skatteetaten. 

 

Regelverk: 

En utskilling av Samordnet registermelding del 2 og etablering av en ny registreringsportal for merverdiavgift 

i Skatteetaten, krever i seg selv ikke lov- eller forskriftsendringer. Det rettslige grunnlaget for meldeplikten til 

Merverdiavgiftsregisteret er skatteforvaltningsloven § 8-13 første ledd og merverdiavgiftsloven kapittel 2. 

Brønnøysundregistrene og Skattedirektoratet kan administrativt beslutte at portalen for registrering i 

Merverdiavgiftsregisteret nå skal være hos Skatteetaten. 

 

Avvikling av papirskjemaet for registermelding del 2 betinger imidlertid en forskriftsendring. Etter 

skatteforvaltningsloven § 8-15 første ledd kan departementet gi forskrift om "...leveringsmåte for 

opplysninger etter dette kapitlet". Forskriftshjemmelen er delegert til Skattedirektoratet. Det vil bli foretatt en 

tilføyelse i skatteforvaltningsforskriften § 8-1-2 første ledd om at melding om registrering i 

Merverdiavgiftsregisteret skal leveres elektronisk. 

 

Tidsplan: 

MEMO-prosjektet i Skatteetaten er i gang med å utvikle den nye løsningen for å registrere seg som 

merverdiavgiftspliktig. Registreringstjenesten vil bygges ut gradvis til å ta imot alle type brukere, både for 

nyregistrering, endringer, opphør og sletting. Den fullverdige tjenesten forventes å kunne dekke alle forhold 

ved årsskiftet 2020/2021. 

 

Ettersom den nye registreringsportalen skal settes i produksjon i etapper, vil dagens mottak for 

registermeldinger merverdiavgift i Brønnøysundregistrene parallelt holdes åpen. I en overgangsfase vil det 

således være to mottak for registermeldinger merverdiavgift. I denne overgangsfasen vil de to mottakene bli 

"vasket" mot hverandre, slik at de næringsdrivende ikke melder registrering for merverdiavgift både hos 

Brønnøysundregistrene og Skatteetaten. Mottaket i Brønnøysund forventes å bli stengt for nyregistrering fra 

1. januar 2021. 

 

Fra iverksettingstidspunktet for henholdsvis stenging i Brønnøysund og avvikling av papirskjema, skal 

registrering for merverdiavgift skje i registreringsportalen i Skatteetaten og registreringsmeldinger for 

merverdiavgift på papir vil bli avvist. 

 

4.4 Enkelte spørsmål 
Registreringssaker som gjelder samtidig registrering i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret og 

Merverdiavgiftsregisteret, stiller ekstra krav til samhandlingen mellom Brønnøysundregistrene og den nye 

registreringsportalen i Skatteetaten. Dette kan f.eks. gjelde forhåndsregistrering for merverdiavgift, frivillig 

registrering uten krav til beløpsgrense, fisjon/fusjon og overtakelse av virksomhet. Dette vil bli gitt særlig 
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oppmerksomhet i det videre utviklingsarbeidet. Målet er at den nye registreringsportalen skal oppleves som 

brukervennlig for alle typer registreringssaker. 

 

Noen få organisasjonsformer og brukere (ca. 3 %) kan ikke benytte digital Samordnet registermelding del 1 i 

dag, se nærmere https://www.brreg.no/bedrift/samordnet-registermelding/ under "Hvem kan/kan ikke bruke 

denne tjenesten?". Dette gjelder blant annet nyregistrering (ikke endringer) av norskregistrert utenlandsk 

foretak (NUF). Etter en avvikling av papirskjema Samordnet registermelding del 2 må disse virksomhetene 

sende papirskjema av Samordnet registermelding til Enhetsregisteret/Foretaksregisteret, mens 

registreringen i Merverdiavgiftsregisteret vil foregå digitalt. Brønnøysundregistrene arbeider med sikte på å 

kunne tilby en digital registreringsløsning for alle brukere av Samordnet registermelding. 

 

Under pkt. 2 ovenfor er det nevnt at signeringsreglene i enhetsregisterloven er utformet slik at det er gitt noe 

lempeligere regler for elektroniske meldinger til Enhetsregisteret. For registreringsmeldinger til 

Merverdiavgiftsregisteret er det ikke gitt spesielle signeringsregler utover det som følger av 

skatteforvaltningsloven § 8-14 første og tredje ledd. Skattedirektoratet vil vurdere om det er behov for eller 

om det er hensiktsmessig med en mer positiv regulering av signeringsreglene for registreringsmeldinger til 

Merverdiavgiftsregisteret. 

 

En utskilling av Samordnet registermelding del 2 og etablering av en ny registreringsportal i Skatteetaten 

reiser spørsmål om meldeplikt til Oppgaveregisteret. Dette vil bli nærmere avklart.  

 

 

5 Ikrafttredelse 

Som omtalt i pkt. 4.3 ovenfor vil det i en overgangsfase utover høsten 2020 være to mottak for 

registreringsmeldinger for merverdiavgift. Mottaket i Brønnøysund forventes å bli stengt for nyregistrering fra 

1. januar 2021. Adgangen til å benytte papirskjema Samordnet registermelding del 2 bør holdes åpen inntil 

mottaket i Brønnøysund stenger for elektronisk levering av registreringsmeldinger for merverdiavgift. 

 

På denne bakgrunn foreslås at forskriftsendringen gjøres gjeldende fra samme tidspunkt som mottaket i 

Brønnøysund stenger for elektronisk levering av registreringsmeldinger for merverdiavgift, men tidligst fra 

1. januar 2021. 

 

 

6 Økonomiske og administrative konsekvenser 

For Skatteetaten og for Brønnøysundregistrene innebærer avvikling av papirskjema sparte kostnader til 

dobbelt vedlikehold og behandlingsløp for registermeldinger del 2 på papir og elektronisk. For elektronisk 

versjon vil det videre heretter være Skatteetaten, og ikke Brønnøysundregistrene, som skal drifte og utvikle 

den digitale registreringsportalen for merverdiavgift. Etatene må samarbeide om det løpende grensesnittet 

mellom Samordnet registermelding (del 1 i dag) og registreringsmelding for Merverdiavgiftsregisteret. 

 

Kostnader knyttet til omleggingen forutsettes, for Brønnøysundregistrenes del, dekket over etatens ordinære 

driftsbudsjett. For Skatteetaten, er kostnadene en del av MEMO-prosjektet som er tildelt midler over 

statsbudsjettet. 

 

For de få næringsdrivende som i dag benytter Samordnet registermelding del 2 på papir, betyr forslaget at 

disse nå må bruke den nye registreringsportalen til Skatteetaten. Ved samtidig registrering i henholdsvis 

Enhetsregisteret/Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret, vil det være to ulike innganger på 

https://www.brreg.no/bedrift/samordnet-registermelding/
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brreg.no/Altinn og skatteetaten.no/Altinn, men hvor brukeren eller dataene vil bli rutet til riktig tjeneste uten at 

det er nødvendig med ny innlogging. Nyregistrering i Merverdiavgiftsregisteret forutsettes å skje vesentlig 

raskere og enklere enn i dag. 

 

Forslaget har ingen personvernkonsekvenser. 

 

7 Forslag til endring i skatteforvaltningsforskriften 

I forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) gjøres 

følgende endringer: 

 

§ 8-1-2 første ledd skal lyde: 

(1) Skattemelding for merverdiavgift, skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, melding om 

realisasjon av naturgass mv., melding om registrering i Merverdiavgiftsregisteret og melding om forenklet 

registreringsordning for tilbyder av elektroniske tjenester skal leveres elektronisk. Dette gjelder likevel ikke 

skattemelding for innførselsmerverdiavgift for skattepliktige som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. 

 


