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Forslag om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften.  

Vi viser til brev datert 12.5.2011, vedlagt notat om endringer i merverdiavgiftsloven og 

merverdiavgiftsforskriften, hvor forslaget er å tvinge levering av omsetningsoppgaven over 

på en elektronisk innleveringsløsning.  

På generelt grunnlag mener NTL Skatt at de oppgavepliktige selv må kunne velge hvilken 

innleveringsform de ønsker å benytte, så lenge det finnes mulighet til ulike 

innleveringsformer.  Å bruke loven for å tvinge oppgavepliktige til å benytte en bestemt 

løsning er etter vår mening ikke ønskelig.   

Vi mener at det er positivt at oppgavepliktige har mulighet til å velge innleveringsform.  Når 

det finnes mulighet til å velge bort en løsning fremfor en annen, vil det stort sett føre til at 

løsningen oppgavemottaker ønsker at skal brukes utvikles slik at den blir mer brukervennlig, 

enklere og mer stabil.  Dersom myndighetene ønsker at de oppgavepliktige skal anvende 

elektronisk innlevering, bør det oppnås ved at de elektroniske løsningene blir så enkle, gode 

og stabile at de oppgavepliktige velger den elektroniske løsningen fremfor en papirbasert 

løsning, og ikke gjennom bruk av pålegg og tvang.     

Vi ser imidlertid at en obligatorisk elektronisk innlevering vil kunne gi en mindre besparelse i 

form av reduserte kostnader. Men arbeidet med veiledning i forbindelse med og behandling 

av søknader om fritak fra elektronisk levering vil være nye oppgaver for Skatteetaten, 

oppgaver som vil kreve et vist årsverksforbruk som i dag er vanskelig å anslå.  Det samme vil 

fortsatt produksjon, utsendelse og etterbehandling av papiroppgaver, samt håndtering av en 

ny sanksjonshjemmel gjøre.  Så lenge man beholder en mulighet for innlevering av 

papiroppgave, basert på søknad, stiller NTL Skatt seg derfor tvilende til departementets 

anslåtte kostnadsbesparelse på 6 millioner kroner.   

NTL Skatt er kjent med at det for Skatteetaten er krevende å motta, registrere, kontrollere 

og behandle terminoppgavene for merverdiavgift i løpet av 3 uker.  Et alternativ til en 



ordning der det bare er mulighet for innlevering av papiroppgave, basert på søknad, vil 

kunne være å redusere antall dager fra utløp av termin til papiroppgave skal vært levert.  

Det kan også vurderes å forlenge fristen for saksbehandling når omsetningsoppgaven er 

levert på papir og gjøre endring av renteberegning for “til gode avgift”.   

NTL Skatt støtter ikke departementets forslag om å endre merverdiavgiftsloven slik at den 

fastslår at elektronisk levering av omsetningsoppgaver blir den alminnelige pliktige 

leveringsmåte.   Slik vi ser det er slik bruk av tvang heller ikke i samsvar med Skatteetatens 

verdier, imøtekommende overfor skattyterne og de vi samarbeider med, eller nytenkende i 

måten vi løser oppgavene på.  Vi mener at dagens lovgivning som behandler elektronisk 

innlevering og papirbasert innlevering som likestilte leveringsformer bør videreføres, også 

for omsetningsoppgaven.   
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