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Høring - forslag om endringer i merverdiavgiftsloven og 
merverdiavgiftsforskriften 

 

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 12. mai 2011 med forslag om endringer i 

merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften. I høringsnotatet foreslås det å innføre 

elektronisk levering av omsetningsoppgaver for merverdiavgift som den alminnelige, 

pliktige leveringsform. 

 

Avgiftspliktige krever på vegne av myndighetene årlig inn om lag 200 milliarder kroner. 

Det er derfor viktig at myndighetene legger forholdene godt til rette for de avgiftspliktige 

med fleksible og gode løsninger for levering av omsetningsoppgaver. De siste 10 årene har 

det vært mulig å rapportere omsetningsoppgavene elektronisk. Norges Bondelag støtter 

myndighetenes tydelige satsing på elektroniske tjenester. 90 prosent av de avgiftspliktige 

velger elektronisk rapportering. Norges Bondelag mener den positive utviklingen de siste 

årene viser at den avgiftspliktige selv velger den mest rasjonelle løsningen uten spesielle 

insentiver fra myndighetenes side. Vi støtter derfor ikke uten videre forslaget om pliktig 

elektronisk innlevering av oppgavene, og er spesielt negative til departementets forslag til 

sanksjoner ved brudd på den foreslåtte bestemmelsen.  

 

Departementet viser i høringsnotatet til at enkelte avgiftspliktige av ulike grunner ikke kan 

levere oppgavene elektronisk. Et krav til elektronisk rapportering vil således medføre et 

betydelig antall dispensasjonssøknader som skal behandles av avgiftsmyndighetene. Vi 

mener derfor det er mer hensiktsmessig at myndighetene bruker ressursene til å registrere 

de stadig færre papirbaserte oppgavene som leveres, enn å saksbehandle 

dispensasjonssøknader fra de samme avgiftspliktige.  

 

For at så mange avgiftspliktige som mulig skal levere oppgavene elektronisk, mener 

Norges Bondelag myndighetene fortsatt bør prioritere informasjonsarbeid og velge positive 

virkemidler. Det kan som eksempel gis noe lenger oppgave- og betalingsfrist til de som 

leverer opplysningene elektronisk.  
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Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Arild Bustnes Marianne Elisabeth Imerslund 

 

 

 

 

          

 

 

 


