
Saksrapport fra loggen

Henvendelse nr SOL000022273934   Type Vanlig SRA             Kilde  Skranke  Telefon  E-post Altinn 

 Manuell 

Registrert av AR_ESCALATOR

Vedrørende
Fødsels-/Orgnummer 00000000000 Kommune

Telefonnummer Region

Navn Økonomiforbundet

Adresse

E-postadresse rune@okonomiforbundet.no
Kontaktperson
Fødsels-/Orgnummer Kommune

Telefonnummer Region

Navn

Adresse

E-postadresse rune@okonomiforbundet.no

Spørsmål:

Deres ref 2020/3439
Høringssvar – elektronisk levering av registreringsmelding til Merverdiavgiftsregistret (Samordnet registreringsmelding del 
2) 

Viser til høring nevnt ovenfor. 

Økonomiforbundet stiller seg positiv til denne endringen da tiden nok er moden for denne fornyelsen. 
Regnskapsførere bistår ofte kunden med denne meldingen via Altinn og kunden signerer i etterkant. 
Økonomiforbundet kan ikke se ut fra høringen om denne mulighet vil fungere tilsvarende i ny registreringsportal. 
Vi mener videre at tilgang for regnskapsfører bør omtales eller presiseres slik at det kan gis 
tilgang til bistand for kunde for utfylling ved behov. 
Dette synes ikke å være omtalt i høringen og det må eventuelt informeres godt i bransjen før en ny løsning 
tas i bruk. 

Med vennlig hilsen 
Rune Martinsen 
daglig leder 
Mobil: (+47) 97 00 10 35  
Sentralbord: (+47) 62 53 65 10 
www.økonomiforbundet.no<http://www.økonomiforbundet.no> 
[Et bilde som inneholder kvinne, racket, stående, poserer Automatisk generert beskrivelse] 

<a href="http://www.økonomiforbundet.no">Ekstern lenke</a> 

Fagområde: Nivå 1: Nivå 2: Nivå 3:

E-post Høringsinnspill 

Journaler

Dato Type Registrert av Retning
2020-09-21 15:03 E-post AR_ESCALATOR Inn

Emne: Deres ref 2020/3439 H ringssvar   elektronisk levering av registreringsmelding til Merverdiavgiftsregistret (Samordnet 
registreringsmelding del 2) Viser til h ring nevnt ovenfor.  konomiforbundet stiller seg positiv til denne endringen da tiden nok 
er moden for denne fornyelsen. Regnskapsf rere bist r ofte kunden med denne meldingen via Altinn og kunden signerer i 
etterkant.  konomiforbundet kan ikke se ut fra h ringen om denne mulighet vil fungere tilsvarende i ny registreringsportal. Vi 
mener videre at tilgang for regnskapsf rer b r omtales eller presiseres slik at det kan gis tilgang til bistand for kunde for 
utfylling ved behov. Dette synes ikke   v re omtalt i h ringen og det m  eventuelt informeres godt i bransjen f r en ny l sning tas i 
bruk. Med vennlig hilsen Rune Martinsen daglig leder Mobil: (+47) 97 00 10 35? Sentralbord: (+47) 62 53 65 10 
www. konomiforbundet.no [Et bilde som inneholder kvinne, racket, st ende, poserer Automatisk generert beskrivelse] Ekstern 
lenke
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