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Høring - Elektronisk levering av registreringsmelding til 
Merverdiavgiftsregisteret 
 
Vi viser til Skattedirektoratets høring 25. juni 2020 om elektronisk levering av 
registreringsmelding til Merverdiavgiftsregisteret (Samordnet registermelding del 2). 

Elektronisk innsending – avvikle muligheten for å sende inn 
papirskjema 
Vi støtter Skattedirektoratets forslag om å avvikle muligheten for å sende inn 
registreringsmelding på papir.  
 
Skatteetaten anslår at 98 % av registermeldingene allerede blir levert elektronisk i dag. For 
de som leverer inn meldingene på papir, vil det være en ulempe at det ikke lenger gis en slik 
adgang. Vi mener likevel tiden er moden for å kreve at alle næringsdrivende må sende 
registreringsmelding elektronisk. 

Innsending i ny registreringsportal hos Skatteetaten 
Vi er positive til at det opprettes en ny registreringsportal for registrering hos Skatteetaten, 
og at registrering ikke lenger skal skje ved å fylle ut samordnet registermelding del 2.  
 
Prinsipielt mener vi at all kommunikasjon mellom næringslivet og det offentlige bør skje via 
Altinn. Vi erfarer imidlertid at Skatteetaten ved å benytte egne portalløsninger klarer å 
utvikle bedre og mer brukervennlige løsninger på kortere tid. Dette er bra for næringslivet 
og forsvarer etter vår oppfatning at andre løsninger enn Altinn benyttes eksempelvis for 
innsending av registreringsmeldingen for merverdiavgift. 
Forutsetningen må imidlertid alltid være at den næringsdrivende bare må registrere 
opplysningene en gang og at det er god og intuitiv sammenheng mellom de ulike løsningene.  
 
Det er viktig at den nye portalen er tilgjengelig for revisorer og andre rådgivere. Det fremgår 
ikke klart i høringsforslaget hvordan pålogging i den nye løsningen skal skje, eller hvem som 
skal kunne bruke portalen. Etter det vi har fått opplyst skal innloggingen være tilsvarende 
som for dagens løsning i Altinn. Det er viktig at det legges opp til at rådgivere fortsatt skal 
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kunne sende inn søknad om registrering på vegne av virksomhetene og at revisors og 
regnskapsførers roller beholdes. 
 
 
Vennlig hilsen 
Den norske Revisorforening 
  

 

Per Hanstad                                                                        Kai Morten Hagen 
Adm. Direktør                                                                     Fagdirektør 
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