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Høringsuttalelse fra Norges Bondelag om elektronisk levering av 
registreringsmelding til Merverdiavgiftsregisteret 

  
Vi viser til høringsnotat med forslag om innføring av elektronisk levering av registreringsmelding 
til Merverdiavgiftsregisteret. Norges Bondelag v/Bondelagets Servicekontor AS yter faglig support 
til 345 samarbeidende regnskapskontor over hele landet. Problemstillinger knyttet opp mot 
registrering og sletting av enkeltpersonforetak oppstår ofte.  
 
Vi ønsker å gi noen innspill til det fremlagte forslaget og til Skatteetatens videre arbeid med 
registreringsløsningen. 
 

Forslaget om innføring av elektronisk levering 

Norges Bondelag er positive til de forenklinger som skisseres i høringsnotatet. Det vil være en 
åpenbar fordel å få enkle registreringstilfeller raskere avklart enn i dag. Vi ser også fordelen av å 
kunne kommunisere med Skatteetaten i registreringssituasjonen, for å få avklart evt. spørsmål 
raskt. Med såpass liten andel registreringer med papirversjon, synes også tiden å være inne for å 
gjøre registreringen helt digital.  
 
Det er viktig at det blir flere innganger til registreringstjenesten slik at brukeren ikke behøver å 
forholde seg til kun én særskilt nettside. Det må understrekes at det er svært viktig at rådgivere 
har tilgang til portalen. 
 

Andre innspill til registreringsordningen 

Norges Bondelag ønsker i tillegg å gi noen innspill til en ny og enklere registreringsordning:  
 

1. Informasjon om og adgang til engangsregistrering 
Norges Bondelag understreker betydningen av at mva-registreringsskjemaet også omfatter 
engangsregistrering. Dette vil gi en mer helhetlig registreringsløsning enn dagens praksis der 
ordinær, frivillig og særskilt registrering gjøres via registermelding del 2, og engangsregistrering 
meldes direkte til Skatteetaten. 
 
Engangsregistrering er aktuelt når virksomheter er blitt slettet, men en tid etter sletting selger 
f.eks. driftsmidler som ikke er blitt tatt ut av næring. Disse salgene er mva-pliktige. Her finnes det 
svært lite informasjon per i dag, og vi opplever at de som har behov for slik engangsregistrering, 
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har fått avslag med den begrunnelse at det ikke utøves næringsvirksomhet og det følgelig ikke er 
noen registreringsadgang/-plikt. Andre har blitt registrert for alminnelig næring i stedet for 
primærnæring og blitt ilagt tvangsmulkt for ikke-innleverte mva-meldinger. 
 
I disse situasjonene burde det være langt mer informasjon og forenkling for å hindre uheldige 
utslag. 
 

2. Sletting av dødsbo 
Når innehaver av en registrert enhet faller fra, og næringsvirksomheten opphører, bør det 
vurderes om man kan få en enklere løsning for å slette dødsboets registrering i 
merverdiavgiftsregisteret enn dagens løsning. Med dagens registermelding del 2 oppleves sletting 
som komplisert da den avdødes brukertilgang i Altinn blir sperret og vanskeliggjør signering av 
registermelding. Et forslag kan være at regnskapsfører gis adgang til å slette foretaket i mva-
registeret når dødsattest vedlegges, og pårørende samtykker. 
 
 
Norges Bondelag er interessert i å bidra til gode løsninger, og vil gjerne komme med flere konkrete 
innspill til forbedringer i eget skriv. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
Mari Gjølstad       Martin Johnsbråten 
advokat/ fagsjef skatt      rådgiver 
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