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Høring – Elektronisk levering av registermelding til 

Merverdiavgiftsregisteret 

Vi viser til Skattedirektoratets høring av 25. juni 2020 om elektronisk levering av 

registreringsmelding til Merverdiavgiftsregisteret (tidl. Samordnet registermelding del 2). 

1. Oppsummering 

Regnskap Norge støtter at det innføres krav til elektronisk levering av registermelding for 

merverdiavgift. Det store flertall av registreringer skjer i dag elektronisk, og det er også krav om 

å levere mva-oppgaver elektronisk. Krav om elektronisk levering vil imidlertid etter vår 

oppfatning styrke behovet for at man i enkelte tilfeller vil ha behov for å komme med 

tilleggsinformasjon utover de opplysningene som fylles ut i søknaden.  

2. Behov for å kunne gi tilleggsinformasjon eller laste opp vedlegg 

Vi har fått opplyst at det ikke legges opp til at det kan gis merknader eller lastes opp vedlegg i 

registreringsløsningen. Vi har tidligere påpekt at enkelte mva-registreringer er svært 

kompliserte, eller den næringsdrivende kan være usikker på om det faktisk foreligger 

registreringsplikt. Dersom det ikke er mulig å gi tilleggsopplysninger innføres i realiteten et 

system hvor den næringsdrivende er fullt ut ansvarlig. Ikke bare for å gi riktige opplysninger, 

men også foreta korrekt rettsanvendelse i form av tolkning av regelverk og subsumsjon.  

Som eksempel kan vi ta en virksomhet som er usikker på om næringsvilkåret er oppfylt. Da 

mener vi det vil være hensiktsmessig at de kan legge med vedlegg og dokumentasjon slik at 

skattekontoret kan gjøre vurderingen. Hvis ikke vil det måtte bli en ekstra runde med 

saksbehandling gjennom å benytte kontaktskjema, eller eventuelt en automatisk registrering 

uten at grunnlaget er tilstrekkelig vurdert av skattekontoret.  
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Videre peker vi på at det finnes mange type mva-registreringer som faller utenfor normalen. 

Hvis ikke det er mulig å gi tilleggsopplysninger vil registreringsløsningen måtte bli svært 

omfattende. Som eksempel kan nevnes virksomhetsoverdragelser hvor eksisterende virksomhet 

skal drives videre i et nytt subjekt. Da kreves det ikke kr 50 000 i omsetning før registrering. I 

slike tilfeller kan det og være tvil knyttet til om det faktisk er den samme virksomheten som 

overføres, slik at det er behov for skattekontoret å vurdere dette.  

Ofte vil regnskapsføreren eller annen rådgiver ha erfaring og vite hvilken type dokumentasjon 

skattekontoret vil trenge. Da vil det etter vår oppfatning være tidsbesparende å kunne sende inn 

informasjonen samtidig som søknaden. Da slipper man å avvente at skattekontoret, som ikke 

kjenner saken like godt, etterspør det. 

3. Krav om tildelte roller 

I dagens løsning i altinn kan også personer uten tildelt rolle i selskapet fylle ut søknad om mva-

registrering, som så signeres elektronisk av noen med tildelt rolle i virksomheten. Vi har fått 

tilbakemelding fra våre medlemmer på at det fortsatt er ønskelig at søknad skal kunne fylles ut 

av noen uten tildelt rolle. For regnskapsfører er det ofte snakk om nye kunder hvor mva-

registrering haster, og hvor nødvendige roller ikke allerede er tildelt. Vi har også fått 

tilbakemeldinger om at heller ikke alle roller har tilgang til å fylle ut søknaden elektronisk, noe 

vi mener i tilfelle er uheldig. Det synes som om løsningen legger opp til at man må være tildelt 

begrenset signaturrett for å kunne fylle ut søknaden. 

Regnskapsfører kan f.eks ha flere ansatte, og den som skal fylle ut mva-registrering er ikke 

nødvendigvis den som skal tildeles en rolle. I tillegg er det ofte regnskapsfører ikke skal tildeles 

begrenset signaturrett. 

 Vi vil her peke på at i tillegg til våre medlemmer er det også andre profesjoner som revisorer og 

advokater som kan opptre som rådgivere. Disse kan i dag bistå med å fylle ut samordnet 

registermelding uten at det er korrekt å tildele dem en rolle i virksomheten. 
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