
Side 1

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
8910 BRØNNØYSUND

Forenklet registermelding

Del 1 – Blankett  
for  enkeltpersonforetak

for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, 
Merverdiavgiftsmanntallet, NAV Aa-registeret,  

SSBs Bedrifts- og foretaksregister
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Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger du gir i dette skjemaet i medhold av lov om Oppgaveregisteret  
§§ 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å hente inn de samme opplysningene.  
Opplysninger om eventuell samordning kan du få ved å henvende deg til Oppgaveregisteret eller Enhetsregisteret på telefon 75 00 75 00.

1. Navn/Foretaksnavn
1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr. (fyll ut hvis det finnes)

ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı
1.2 Eventuelt nytt navn/foretaksnavn. For enheter registrert i Foretaksregisteret er navne-/foretaksnavneendringen gebyrbelagt

1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn/foretaksnavn)

2. Meldingen gjelder
 2.1 Enkeltpersonforetak som ikke er registrert tidligere 

(enkeltpersonforetak som ikke har eget 
organisasjons nummer)

 2.3 Sletting av 
 enkeltpersonforetak >

Ved kjøp, salg eller nedleggelse  
av  virksomhet må felt 8 og 9 fylles ut.

 2.2 Endringer/nye opplysninger 
(fyll bare ut de felt endringen gjelder)

 >

3. Registrering i andre registre (i tillegg til registrering i Enhetsregisteret)

3.1 Skal enkeltpersonforetaket registreres i 
 Foretaksregisteret? Det er gebyr på registreringen.

 Nei    Ja > Se veiledningen om registreringsrett/ 
-plikt i Foretaksregisteret.

3.2  Har virksomheten omsetning som kommer inn under  
merverdiavgiftslovens bestemmelser? 

 Nei    Ja > Er svaret ja, fyller du også ut  
blankettens del 2.  
Se egen veiledning for del 2.

3.3 Enkeltpersonforetaket 
– har eller venter å få arbeidstakere
– betaler/skal betale andre enn arbeidstakere   

vederlag som det skal betales arbeidsgiveravgift  
av etter  folketrygdloven § 23–2

 Nei    Ja

 Nei    Ja

>

> Hvis ja, får du nærmere informasjon 
tilsendt.

3.4 Har eller venter enkeltpersonforetaket  
å få virksomhet på flere adresser?

 Nei    Ja >

4. Hovedkontorets adresse (forretningsadresse/besøksadresse)

Gate, husnummer eller sted

Postnummer Poststed Kommune

Telefonnummer Telefaksnummer Mobiltelefonnummer Hjemmeside

5. Postadresse
Postboks, gate, husnummer eller sted E-postadresse

Postnummer Poststed Kommune

6. Virksomhetens beliggenhetsadresse (oppgis bare hvis virksomheten foregår på annet sted enn oppgitt i felt 4)

Gate, husnummer eller sted

Postnummer Poststed Kommune

7. Innsender/gebyransvarlig
Innsender vil bli benyttet som kontaktperson om saken og vil blant annet få tilsendt krav om gebyr ved registrering i Foretaksregisteret

Navn/Foretaksnavn Kundenummer i Brønnøysundregistrene hvis tildelt

Postboks, gate, husnummer eller sted Telefonnummer Telefaksnummer

Postnummer Poststed Saksreferanse/attention for innsender

1Navn/Foretaksnavn1.1 Enkeltpersonforetakets fullstendige navn/foretaksnavnFeltet skal alltid fylles ut.Her oppgir du enkeltpersonforetakets fullstendige navn/foretaksnavn og organisasjonsnummer. Gjelder det nyregistrering, tildeler Enhetsregisteretorganisasjonsnummer.Vær oppmerksom på at det navnet/foretaksnavnet som du oppgir idette feltet (eventuelt i felt 1.2 ved endring), blir stående på firmaattestenfra Foretaksregisteret hvis enheten skal registreres der.Navn/foretaksnavn på enkeltpersonforetak skal inneholde innehaverens etternavn,for eksempel Lars Holm, Holms Bilskadeservice ellerBilskadeservice Holm.1.2 Eventuelt nytt navn/foretaksnavnFeltet skal du bare fylle ut hvis enkeltpersonforetaket ditt melder endring av registrertnavn/foretaksnavn.Husk at det tidligere registrerte navnet/foretaksnavnet skal oppgis i felt1.1 sammen med tidligere tildelt organisasjonsnummer.Hvis enkeltpersonforetaket er registrert i Foretaksregisteret, er endring avnavn/foretaksnavn gebyrbelagt.1.3 Eget navn på virksomheten Feltet skal du bare fylle ut hvis enkeltpersonforetaketditt driver virksomhet under et annet navn enn enkeltpersonforetakets navn/foretaksnavn.Hvis for eksempel det fullstendige navnet/foretaksnavnet er Lars Holms Pølsebu, og du barebruker Grillbua i markedsføring, korrespondanse og lignende, er det bare sistnevnte navn som skal fylles inn her. 

2 Meldingen gjelderEn melding kan gjelde følgende forhold:2.1 Registrering av enkeltpersonforetak som ikke er registrert fra før2.2 Endring av registrerte opplysninger eller nye opplysninger2.3 Sletting av enkeltpersonforetakDu skal også sende inn melding til Enhetsregisteret i forbindelse med overdragelse/overtakelse og nedleggelse/opphør av virksomheten din. Dette melder du i blankettensfelt 8 og 9.Overdragelse av virksomhet vil eksempelvis foreligge hvis enkeltpersonforetaket ditt kjøper en frisørsalong fra en annen enhet.Begge enhetene skal i så fall melde inn endringen til Enhetsregisteret på hver sin blankett, med dato for overtakelse/overdragelse i felt 8a/8b og opplysninger om tidligere/ny eieri felt 9a/9b.2.1 Enkeltpersonforetak som ikke er registrert tidligere Her skal du kun krysse av hvisenkeltpersonforetaket ditt ikke er registrert i Enhetsregisteret tidligere.Registrerer du en ny enhet i forbindelse med at du overtar en eksisterende virksomhet,krysser du i tillegg av for kjøp/overtakelse av virksomhet i felt 8a. Felt 9a fyller du ut med opplysninger om virksomhetens tidligere eier. Registrerer du en nyenhet i forbindelse med start av ny virksomhet, skal du oppgi datoenfor start av virksomheten i felt 8a i blanketten.2.2 Endringer/nye opplysningerKryss av her hvis du ønsker å gjøre endringer i de registrerte opplysningene omenkeltpersonforetaket ditt.Registrering i ett eller flere av Enhetsregisterets tilknyttede register er å betrakte som en endring.Du fyller kun ut feltene for de opplysningene som skal endres.Ønsker du å slette registrerte opplysninger, må du merke disse feltene i blanketten med «utgår».Vi gjør oppmerksom på at endring av navn/foretaksnavn for enkeltpersonforetak som er registrert iForetaksregisteret er gebyrbelagt (se forskrift om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene § 6).2.3 Sletting av enkeltpersonforetakHer melder du fra hvis enkeltpersonforetaket skal slettes fra alle registrene (Enhetsregisteretog de tilknyttede registrene). Skal du slette et enkeltpersonforetak og samtidig registrere et nytt, må dufylle ut to blanketter. Husk å oppgi i felt 8b hva som skjer med den virksomheten enkeltpersonforetakethar drevet hvis den føres videre.Sletting bare fra tilknyttede registre Det er fullt mulig å bli slettet fra ett av Enhetsregisterets tilknyttederegistre uten å slette seg fra Enhetsregisteret og/eller andre tilknyttede registre.Sletting i Merverdiavgiftsmanntallet:Du gir melding om opphør/nedleggelse i del 2.Sletting i Foretaksregisteret:Et enkeltpersonforetak som har registreringsrett, men ikke registreringsplikt iForetaksregisteret, kan også slettes fra Foretaksregisteret uten at det har opphørt å eksistere.Hvis ditt enkeltpersonforetak i slike tilfeller fortsatt skal stå registrert i Enhetsregisteret, mådu melde om særskilt sletting fra Foretaksregisteret i felt 15.

3 Registrering i andre registreDu fyller ut felt 3 hvis enkeltpersonforetaket skal registreres i et tilknyttetregister det ikke er registrert i fra før. Felt 3.3 og 3.4 gjelder registrering av opplysninger i henholdsvis NAV Aa-registeret og Statistisk sentralbyråsBedrifts- og foretaksregister.3.1 Foretaksregisteret Hva er Foretaksregisteret?Foretaksregisteret er i hovedsak et register for næringsdrivende foretak i Norge.Registrering i Foretaksregisteret er gebyrbelagt. Satsene er fastsatt i forskrift av 16.12.2003 nr.1551, om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene.Du plikter å registrere enkeltpersonforetaket ditt i Foretaksregisteret hvis du sysselsetter flere enn fem fastansatte i hovedstilling eller driver handel med varer som er innkjøpt for videre salg. Med hovedstillingmenes stilling hvor det arbeides mer enn 20 timer i uken. Selv om du ikke er pliktig til å registrereenkeltpersonforetaket ditt i Foretaksregisteret, har du likevel rett til å registrere det der hvis du ønsker det.3.2 MerverdiavgiftsmanntalletHvis du har virksomhet med omsetning som kommer inn under bestemmelsene i lov om merverdiavgift, plikter du å være registrert i Merverdiavgiftsmanntallet.Se nettstedet www.skatteetaten.no eller under «Hjelp til regleverk» på nettstedet www.altinn.no.3.3 Arbeidstakere/andre som mottar vederlagArbeidstakere Som arbeidstaker regnes enhver som er ansatt i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse.Andre enn arbeidstakere som mottar vederlag det skal betales arbeidsgiveravgift avDu skal betale arbeidsgiveravgift for oppdragstakere, frilansere og andre som ikke står i noe ansettelsesforholdtil deg som arbeidsgiver, men som likevel mottar lønn eller andre godtgjørelser. Som eksempel på frilansere kan nevnes kunstnere, visse grupper journalister og andre som ikke kan anses som ansatt. Videre omfatter gruppen personer som mottar ulike former for lønn, provisjon, honorar eller annen godtgjørelse som medlemi styrer, råd og annet. Selvstendig næringsdrivende hører ikke inn under denne gruppen.Hvis du svarer «ja» på at enkeltpersonforetaket har arbeidstakere og/eller betaler vederlag som det skal svaresarbeidsgiveravgift av, vil du bli kontaktet av NAV Aa-registeret. Der får du nærmere informasjon.3.4 Virksomhet på flere steder Hvis du melder at enkeltpersonforetaket har eller vil få virksomhet på flere steder, vil du bli kontaktet av Enhetsregisteret om tilleggsopplysninger som du må sende inn. Med virksomhet på flere steder menes ikke ambulerende virksomhet (bygg- og anleggsvirksomhet eller transportvirksomhet),men flere faste virksomheter/avdelinger.

4 Hovedkontorets adresse (forretningsadresse/besøksadresse)Oppgi forretningsadresse. Med dette mener vi hovedkontorets gateadresse, eller stedsadresse på mindre steder.

5 PostadresseHvis ditt enkeltpersonforetak har en særskilt postadresse, for eksempel postboks, skal du oppgidenne i tillegg til hovedkontorets forretningsadresse/besøksadresse.

6 Virksomhetens beliggenhetsadresseHvis virksomheten foregår på en annen adresse enn hovedkontorets, oppgir du denneadressen her. Hvis virksomheten ikke foregår i bestemte lokaler eller på faste plasser, men erambulerende (for eksempel bygg- og anleggsvirksomhet eller transportvirksomhet), oppgirdu adressen på det stedet hvor virksomheten administreres, eventuelt fast frammøtested.

7 Innsender/gebyransvarligInnsenderen vil bli brukt som adressat for alle typer tilbakemeldingerom meldingen – det vil si at bekreftelser og andre brev, registerutskrift og lignende  blir sendt til den som er oppgitt som innsender.Innsenderen er også ansvarlig for å betale gebyr til Foretaksregisteret.Hvis innsenderfeltet ikke er utfylt, blir tilbakemeldinger, krav om gebyrog lignende sendt til enkeltpersonforetaket direkte.Hvis du har fått tildelt kundenummer av Brønnøysundregistrene,oppgis dette nummeret.Saksreferanse/attention for innsender: Her kan du oppgi egen referanse for saken hvis det er ønskelig.



Side 2

8a. Start eller kjøp av virksomhet 8b. Salg eller nedleggelse av virksomhet
Har enkeltpersonforetaket Er enkeltpersonforetakets virksomhet

– startet ny virksomhet?  Ja    Nei Dato År – solgt/overdratt? 
(oppgi ny eier under 9b)

 Ja    Nei Dato År

– kjøpt/overtatt virksomhet? 
(oppgi tidligere eier under 9a)

 Ja    Nei Dato År - nedlagt?  Ja    Nei Dato År

Ved kjøp av mva.-pliktig virksomhet,  
må blankettens del 2 også fylles ut.

Ved salg eller opphør av mva.-pliktig virksomhet,  
må blankettens del 2 også fylles ut.

9a. Kjøp/overtakelse av virksomhet fra 9b. Salg/overdragelse av virksomhet til
Tidligere eier: Organisasjonsnr.: (hvis registrert) Ny eier: Organisasjonsnr.: (hvis registrert)

ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı
Navn/Foretaksnavn Navn/Foretaksnavn

Gate, husnummer eller sted Gate, husnummer eller sted

Postnummer Poststed Postnummer Poststed

10. Virksomhet/bransje
Beskriv den virksomheten/aktiviteten som utføres eller skal utføres så nøyaktig som mulig. Hvis enkeltpersonforetaket driver virksomhet/ak-
tivitet i flere bransjer, må du oppgi hver enkelt av dem i prioritert rekkefølge etter størrelsen på omsetning eller sysselsetting.

Ved endring av virksomhet/
bransje, oppgi dato for da 
endringen trådte i kraft.

Dato År

11. Innehaver, daglig leder, forretningsfører
Oppgi alltid innehaver. Hvis enkeltpersonforetaket har daglig leder og/eller forretningsfører oppgir du dette i tillegg.

Innehaver Fødselsnr./D-nr. (11 siffer) Navn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn)

Adresse Postnummer Poststed

Daglig leder Fødselsnr./D-nr. (11 siffer)/organisasjonsnr. Navn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn)

Adresse Postnummer Poststed

Forretningsfører Fødselsnr./D-nr. (11 siffer)/organisasjonsnr. Navn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn)

Adresse Postnummer Poststed

12. Revisor (må være godkjent av Kredittilsynet)
Organisasjonsnummer Navn/Foretaksnavn

ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı
Adresse Postnummer Poststed

Jeg bekrefter å ha påtatt meg oppdraget som revisor (underskrift). Bekreftelse kan også gis i form av egen vedlagt erklæring fra revisor.

13. Regnskapsfører (må være autorisert av Kredittilsynet)
Organisasjonsnummer, eller fødselsnr./D-nr. (11 siffer) Navn/Foretaksnavn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn)

ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı         ı
Adresse Postnummer Poststed

Jeg bekrefter å ha påtatt meg oppdraget som regnskapsfører (underskrift). Bekreftelse kan også gis i form av egen vedlagt erklæring  
fra regnskapsfører.
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8a Start eller kjøp av virksomhetHer angir du dato for oppstart av virksomheten.Kjøp av virksomhet Gjelder meldingen kjøp av virksomhet – for eksempel ved atenkeltpersonforetaket ditt overtar et gårdsbruk eller en kiosk fra en annen enhet, oppgir du dato forovertakelsen her.Kjøp/salgFor at en virksomhet skal regnes som kjøpt eller solgt, må følgende vilkår være oppfylt:Aktiva som inngår som nødvendige bestanddeler i virksomheten, som råvarer, produksjonsutstyr,varelager, kontrakter og annet, må i sin helhet eller for det alt vesentligste, overdras under ett slikat samme virksomhet fortsetter, men med en annen enhet som eier. Hvis de aktiva som inngår ivirksomheten selges særskilt slik at virksomheten ikke kan fortsette, må virksomheten nedlegges.

8b Salg eller nedleggelse av virksomhetSalg av virksomhetGjelder meldingen salg av en virksomhet, for eksempel ved at etenkeltpersonforetak overdrar en skobutikk eller frisørsalong til enannen enhet, oppgir du dato for overtakelsen her. Se veiledning til8a om kjøp/salg av virksomhet. Nedleggelse/opphør av virksomhet En virksomhet nedlegges hvis produksjonenav varer og/eller tjenester av en eller annen grunn opphører fullstendig. Virksomhetenopphører også hvis:• En ny eier starter en helt ny virksomhet/produksjon av varer og/eller tjenester i de sammelokalene.• En ny eier flytter hele den tidligere virksomheten til en ny adresse i en annen kommune.• Den flyttes til en annen kommune og det startes en helt ny virksomhet/produksjon av varerog/eller tjenester (samme eier).Hvis virksomheten skal nedlegges (opphøre), må du krysse av for dette og føre opp dato fornedleggelsen.Vær oppmerksom på at melding om nedleggelse av virksomhet ikke betyr at enkeltpersonforetaketblir slettet.Ønsker du å slette enkeltpersonforetaket, må du krysse av for «Sletting av enkeltpersonforetak» i felt 2.3.

9a Kjøp/overtakelse av virksomhet fraHer gir du opplysninger om den tidligere eieren hvis enkeltpersonforetaketditt har kjøpt eller overtatt en virksomhet. Oppgi den tidligere eierens organisasjonsnummer hvis det finnes.

9b Salg/overdragelse av virksomhet tilHer gir du opplysninger om den nye eieren hvis du har solgt/overdratt virksomheteni ditt enkeltpersonforetak til en annen enhet. Oppgi den nye eierensorganisasjonsnummer

10 Virksomhet/ bransjeOpplysningene om virksomhetens art er grunnlaget for å tildele enheten næringskode. Næringskodentildeles etter Standard for næringsgruppering (SN2007).Næringskoden blir blant annet brukt til å lage statistikk der norsk næringsliv/arbeidsmarked blirbeskrevet etter næring/bransje.Gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig av den virksomheten som utføres eller skal utføres.Vær oppmerksom på at det ikke er nok å oppgi et generelt overordnet formål. Oppgi derfor hva som eventuelt produseres/selges og/eller hvilke tjenester/aktiviteter somutføres. Pass spesielt på å få klart fram hvilken bransje virksomheten tilhører.Her er det gitt eksempler på hvor detaljert beskrivelsen må være:• Jordbruk:- Dyrking av korn- Melkeproduksjon på storfe• Transport:- Godstransport på vei- Drosjebiltransport• Industri:- Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir- Produksjon av byggevarer av plast• Handel:- Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer- Engroshandel med elektriske husholdningsapparater- Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer• Bygg og anlegg:- Grunnarbeid- Oppføring av bygninger- VVS-arbeid• Konsulentvirksomhet:- Bedriftsrådgivning- Konsulenttjenester innen programutvikling av kundespesifiserte programmerHvis enkeltpersonforetaket driver virksomhet/aktivitet i flere bransjer, må du oppgi hver enkeltav dem i prioritert rekkefølge etter størrelsen på omsetning eller sysselsetting.Ved endring må du oppgi den nye virksomheten, og dato for da denne trådte i kraft. Hvis enhetenhar startet med tilleggsvirksomhet, angir du også virksomheten som utøves fra før.

11 Innehaver, daglig leder, forretningsførerI et enkeltpersonforetak skal du alltid oppgi innehaveren. Med innehaver mener vi den personensom har ubegrenset personlig ansvar for enkeltpersonforetakets forpliktelser. Oppgi også dagligleder og/eller forretningsfører hvis ditt enkeltpersonforetak har det.Pass på å få med fødselsnummer/D-nummer i tillegg til navn og bostedsadresse, se enhetsregisterloven § 7.D-nummer er et eget nummer som identifiserer utenlandske personer uten norsk fødselsnummer.D-nummer tildeles av Sentralkontoret for folkeregistrering, og skal brukes i alle sammenhengerder det er behov for en slik identifisering overfor norske myndigheter.For at Brønnøysundregistrene skal kunne bestille D-nummer, må du legge ved en bekreftet kopi av gyldiglegitimasjonsdokument med bilde der personens fulle navn, fødselsdato, kjønn og statsborgerskap gårklart fram – for eksempel pass. Kopien skal enten være bekreftet av nordisk politimyndighet, norskoffentlig myndighet, norsk advokat, utenlandsk enhet med notarialkompetanse, norsk autorisert regnskapsfører,norsk statsautorisert eller registrert revisor.I tillegg må kopien være stemplet av den enheten som bekrefter dokumentet.Vi anbefaler at blanketten «Anmodning om tildeling av D-nummer» benyttes. Du får blanketten ved å kontakteBrønnøysundregistrene, eller ved å laste den ned fra:www.brreg.no/blanketter/d-nummer_last_ned.htmlMerk at fødselsnummer/D-nummer er til internt bruk. Disse numrene kan ikke offentliggjøres, seenhetsregisterloven § 22.

12 RevisorDette feltet fyller du bare ut hvis enkeltpersonforetaket har revisor. Et enkeltpersonforetakhar revisorplikt hvis verdien av de samlede aktiva er over 20 millioner kroner, eller foretakethar flere enn 20 ansatte, og driftsinntektene av den samlede virksomheten overstiger 5 millionerkroner.Spesielle krav:Revisoren må være godkjent av Kredittilsynet og registrert i Revisorregisteret.Utfylling: Feltet fylles ut med revisorens navn/foretaksnavn, adresse og organisasjonsnummer, se enhetsregisterloven § 7.Merk at feltet har plass for revisorens underskrift. Hvis revisoren skriver under i dette feltet, er det ikke nødvendig å legge ved særskilt villighetserklæring.

13 RegnskapsførerSpesielle krav:Regnskapsføreren må være autorisert av Kredittilsynet og registrert i  egnskapsførerregisteret.Utfylling:Feltet må fylles ut med regnskapsførerens navn/foretaksnavn,adresse og organisasjonsnummer.Oppgi fødselsnummer/D-nummer hvis regnskapsføreren ikke har registreringsretti Enhetsregisteret.Merk at feltet har plass for regnskapsførers underskrift.Hvis regnskapsføreren skriver under i dette feltet, er det ikke nødvendig å legge ved særskiltvillighetserklæring.
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14. Prokura

   Daglig leder alene

Annen prokurabestemmelse:
Er prokura tildelt navngitte personer, må du oppgi navn, adresser, fødselsnummer/D-nummer (11 siffer). Hvis flere har prokura,  
må det gå fram om de har retten hver for seg eller i fellesskap. Begrensninger utover dette kan ikke registreres.  
Ved endringer må du oppgi samtlige prokurister.

15. Andre merknader/opplysninger
Her oppgir du for eksempel egenfratreden, særskilt sletting fra Foretaksregisteret og annet. Se veiledningen.

16. Ønsket målform

   Bokmål    Nynorsk

17. Underskrifter
Meldingen skal alltid underskrives av innehaver

Jeg bekrefter at de meldte opplysningene er riktige

Dato År

Underskrift Gjenta med blokkbokstaver

Har du husket...

– å spesifisere virksomhet/bransje tilstrekkelig i felt 10?
– å føre opp innehaver i felt 11?
– underskrift i felt 17?

Forenklet registermelding
Blanketten «Forenklet registermelding Del 1 – Blankett for enkeltpersonforetak» er en fellesblankett for registrering  
i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsmanntallet. Med denne blanketten samler en også inn grunndata  
til NAV Aa-registeret og til Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og foretaksregister. Blanketten kan sendes til Enhetsregisteret  
eller ett av de nevnte tilknyttede registrene. Mottakeren formidler opplysningene videre. Det er derfor ikke nødvendig  
å melde opplysningene direkte til andre tilknyttede registre som skal ha dem.

Blanketten består av følgende deler:
Del 1 – Blankett for enkeltpersonforetak
Del 2 – Tillegg for Merverdiavgiftsmanntallet

Blanketten skal brukes både når et enkeltpersonforetak skal registreres første gang, når registrerte opplysninger om et 
enkeltpersonforetak skal endres, blant annet opplysninger om kjøp, salg eller nedleggelse av virksomhet, og når du skal melde  
fra om at enkeltpersonforetaket skal slettes.

Når det gjelder endring, skal du fylle ut bare de feltene som skal endres (unntatt felt 1.1). Hvis endringen innebærer  
at opplysninger skal slettes uten at de erstattes med nye opplysninger, skriver du «utgår» i feltet.

Tilleggsblankett
Driver du et enkeltpersonforetak med virksomhet på flere steder, skal du også fylle ut en særskilt blankett. Denne  
får du tilsendt fra Brønnøysundregistrene når du har krysset av i blanketten for at du driver virksomhet på flere steder.N
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14 ProkuraHer oppgir du hvem som er tildelt prokura. Når du som innehaver av et enkeltpersonforetak tildeler prokura, gir du andre fullmakt til å opptre på vegne avenkeltpersonforetaket. Prokura er en begrenset fullmakt. Du vil finne nærmere informasjon i prokuraloven. Er prokura tildelt navngitte personer, må du oppgi navn, adresse og fødselsnummer til den/de som er tildelt prokura under «Annen prokurabestemmelse». Utenlandske personer oppgir D-nummer.(D-nummer, se veiledningen til felt 11). Fødselsnummer/D-nummer er bare til interntbruk, og vil ikke bli offentliggjort, se enhetsregisterloven § 22.Hvis flere har prokura må det gå klart fram om de har retten hver for seg eller i fellesskap. Begrensninger utover dette kan ikke registreres.Etter endringer i prokura må du oppgi alle prokurister.

15 Andre merknader/opplysningerHer melder du opplysninger som ikke kan meldes i de andre feltene på blanketten.• Egenfratreden i henhold til foretaksregisterloven § 4–6. Angi hvilke(n) rolle(r) som fratres• Særskilt sletting fra Foretaksregisteret, se veiledningen til felt 2.3

17UnderskriftMeldingen må være underskrevet av deg som innehaver for å bli godkjent.Når du skriver under meldingen, bekrefter du at opplysningene som er gitt er riktige, og at du er kjent med at det er straffbart å gi uriktige opplysninger, se straffeloven § 189. 
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Hvilke deler av blanketten du skal fylle ut, avhenger av hvor enkeltpersonforetaket skal registreres eller er registrert:

Registrering/endring/sletting i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret:
Det er tilstrekkelig å sende inn del 1 hvis enkeltpersonforetaket ditt bare skal registreres i Enhetsregisteret og 
Foretaksregisteret. Det samme gjelder ved endring og sletting i disse registrene. Du kan også registrere enkeltpersonforetaket 
ditt i Foretaksregisteret etter at det er registrert i Enhetsregisteret.

Registrering/endring/sletting i Merverdiavgiftsmanntallet:
Et enkeltpersonforetak som driver merverdiavgiftspliktig virksomhet, skal være registrert i Merverdiavgiftsmanntallet. Du må 
da fylle ut både del 1 og del 2. Blankettene sender du samlet til Enhetsregisteret hvis enkeltpersonforetaket ikke er registrert i 
Enhetsregisteret fra før. 

Hvis du tidligere har meldt inn de nødvendige opplysningene og enkeltpersonforetaket er registrert i Enhetsregisteret,  
kan del 2 sendes inn for seg.

Underskrifter:

Du skal skrive under både del 1 og del 2. Hvis du ikke har fulgt underskriftskravene, blir ikke meldingen registrert.

Hva er Enhetsregisteret?
Enhetsregisteret er et samordningsregister for tilknyttede registre. Disse registrene er:
•	Foretaksregisteret
•	Konkusregisteret
•	Merverdiavgiftsmanntallet
•	NAV	Aa-registeret
•	Statistisk	sentralbyrås	Bedrifts-	og	foretaksregister
•	Stiftelsesregisteret
•	Skattemanntallet	for	etterskuddspliktige

Enhetsregisteret skal forenkle registrering og bruk av registreringspliktige data, både for de enkeltpersonforetakene det skal 
gis opplysninger om, og for de offentlige etatene som skal bruke dem. Når du melder inn en registreringspliktig opplysning til 
Enhetsregisteret, formidler Enhetsregisteret opplysningene videre til de registrene hvor enkeltpersonforetaket er registrert  
eller skal registreres.

Hva skal registreres i Enhetsregisteret? 
I Enhetsregisteret registreres/formidles opplysninger om enkeltpersonforetaket og den virksomheten som blir drevet.  
Det er derfor svært viktig at du skiller mellom begrepene enkeltpersonforetak og virksomhet når du fyller ut blanketten.

Virksomhet: En virksomhet er den aktiviteten som enkeltpersonforetaket ditt driver. Virksomheter på forskjellige geografiske 
steder og/elleri forskjellige bransjer regnes som ulike virksomheter. Som eier av et enkeltpersonforetak kan du eie og drive  
en eller flere virksomheter, for eksempel en bokhandel og et trykkeri. I dette eksempelet eier/driver enkeltpersonforetaket  
to virksomheter. 

Innhenting av opplysninger fra andre registre
En viktig oppgave for Enhetsregisteret er å oppdatere grunndata i andre registre. På samme måte vil Enhetsregisteret bli 
oppdatert med opplysninger fra andre registre. Enhetsregisteret er direkte tilkoblet Sentralkontoret for folkeregistrering.  
For at Enhetsregisteret skal være oppdatert med hensyn til endringer i navn og adresser til rolleinnehavere (innehaver, daglig 
leder og så videre), må slike endringer meldes snarest mulig til folkeregisteret.

Opplysninger som er offentlige
Alle har rett til å gjøre seg kjent med, og få utskrift av, opplysningene som er registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. 
 Dette gjelder likevel ikke fødselsnummer og D-nummer, (se enhetsregisterloven § 22 og foretaksregisterloven § 8-1).

For de andre registrene som er tilknyttet Enhetsregisteret, gjelder andre regler om offentlighet. Opplysninger om gjeldende 
regler kan du få ved å kontakte det aktuelle registeret.
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Side 1 av 2

Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde kan opplysningene du gir i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller 
delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å hente inn de samme opplysningene. Opplysninger om eventuell samord
ning kan du få ved å henvende deg til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00 eller skattekontoret på telefon 800 80 000.

Samordnet registermelding

Del 2 – Tillegg for Merverdiavgiftsmanntallet
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Blanketten benyttes av den som starter eller overtar næringsvirksomhet med omsetning som kommer inn under merverdi
avgiftslovens bestemmelser. Blanketten skal også brukes ved opphør, nedleggelse eller overdragelse av avgiftspliktig  
næringsvirksomhet. Meldingen skal sendes til skattekontoret eller til Enhetsregisteret.

NB! Felt 1 må alltid fylles ut hvis del 2 sendes inn alene

1. Navn/Foretaksnavn
Oppgi organisasjonsnummer hvis slikt nummer er tildelt av Enhetsregisteret. (Hvis organisasjonsnummer ikke er tildelt, skal blankettens del 1 også fylles ut.)

Navn/Foretaksnavn Org.nr. (fylles ut ved endring og sletting)

ı       ı       ı       ı       ı       ı       ı       ı       ı       ı
Adresse Til internt bruk for skattekontoret

Postnummer Poststed Telefonnummer

2. Melding om avgiftspliktig virksomhet
Gjelder fra: Dato År (Må fylles ut)

Start av ny virksomhet Gjenopptakelse av virksomhet
som du har drevet tidligere

Tidligere organisasjonsnummer

Endring. Fyll ut de poster
som skal endres

Salg/overdragelse av
virksomhet

Fyll ut felt 8

Kjøp/overtakelse av
virksomhet som er i gang

Fyll ut felt 7 Flytting av avgiftspliktig  
virksomhet til annet fylke

Oppgi fylke

Opphør/nedleggelse Fyll ut felt 9 Tilbakelevert
(leieforhold opphørt)

Bortleie/bortforpaktning Se felt 8

3. Opplysning om omsetning
Har din omsetning (salg) av varer/tjenester, herunder avgiftspliktige uttak, oversteget kr 50 000 i løpet av 12 måneder? (For veldedige og all
mennyttige institusjoner og organisasjoner gjelder et høyere beløp på kr 140 000.) Legg ved fakturakopier/dokumentasjon.

 Ja, kr 50 000  Ja, kr 140 000 Fra: Dato År  Nei, omsetningsterskelen er ikke nådd

Driver du eksport/
import?

 Nei  Ja, i tilfelle:  Bare til EU  Bare utenfor EU  Begge deler

4. Særskilt registrering
Søknad om registrering, se veiledningen  etter § 12, 2. ledd  etter § 12, 3. ledd  etter § 12, 4. ledd

Søknad om forhåndsregistrering,
se veiledningen

Fra: Dato År Foretatte investeringer i drifts
midler og/eller varebeholdning. 
Legg ved fakturakopier

kr

Minstegrensen forventes å bli nådd den: Dato År Budsjettert årlig avgiftspliktig 
omsetning/uttak første år etter at 
minstegrensen forventes nådd

kr

Hvis opplysningene mangler, fører det til at søknaden om forhåndsregistrering ikke vil bli behandlet.

Søknad om frivillig registrering. Oppgi hvilken type frivillig  
registrering, eventuell hjemmel, se veiledningen

5. Virksomhet/bransje (fylles bare ut hvis del 2 benyttes for seg)
Oppgi hva slags avgiftspliktig virksomhet som skal utøves. Oppgi virksomhet/bransje så presist som mulig. I tilfelle det skal utøves flere  
avgiftspliktige virksomheter, må hver enkelt virksomhet beskrives. (Bruk om nødvendig eget ark.)

Ved endring av virksomhet/bransje oppgir du 
datoen da endringen trådte i kraft.

Dato År

6. Bankkontonummer
Avgiftspliktiges bankkontonummer (vil bli benyttet ved eventuell  
tilbakebetaling av merverdiavgift).

Kontonummer Har ikke kontonr.   

6. BankkontonummerEventuelle avgiftsbeløp du som  avgiftspliktig har til gode, vil bli innbetalttil den kontoen som du oppgir til avgiftsmyndighetene, eller sendt på utbetalingskort.Endringer i kontoforholdet må du melde skriftlig til skattekontoret, slik at avgift kan bli tilbakebetalttil den kontoen du ønsker.

5. Virksomhet/ bransjeDette feltet fyller du bare ut hvis del 2 sendes inn alene.Her skal du beskrive den avgiftspliktige aktiviteten som utføres/skal utføres, for eksempel dagligvarehandel,produksjon av herreklær, framstilling av tremøbler, engroshandel med frukt og grønnsaker,byggteknisk konsulentvirksomhet, kafé, damefrisør eller lignende.Hvis det skal utøves flere avgiftspliktige virksomheter, må hver enkeltvirksomhet beskrives. Virksomhetene skal prioriteres innbyrdes etter størrelse. Ved frivillig registreringav utleiebygg skal organisasjonsnummeret til virksomheten som «eier» utleiebygget, oppgis i felt 12.Ved endring av virksomhet/bransje må du oppgi den nye virksomheten og dato for når denne trådte i kraft.Hvis enheten har startet med tilleggsvirksomhet, må du også angi virksomheten som utøves fra før.Endring av virksomhet/bransje i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret melder du på Samordnet registermelding del 1.

4. Særskilt registreringAvvikende enhetsdefinisjon (Se merverdiavgiftsloven § 12, 2., 3.og 4. ledd). Virksomheten som skal registreres i avgiftsmanntallet, er den enkelte avgiftspliktige, som i visse tilfeller kan avvike både fraden enheten og den virksomheten som er registrert i Enhetsregisteret.Merverdiavgiftsloven § 12 er en «administrativ bestemmelse» og definerer hvem som skal sende inn terminrapporten (omsetningsoppgaven), og hvem som har ansvar for innbetaling av avgiften. Det skilles derfor mellom avgiftssubjekt og rapporteringsobjekt.Kryss av hvis du ønsker å registrere en rapporteringsenhet som avviker fra hovedregelen i merverdiavgiftsloven§ 12, 1. ledd. I felt 12 – Annet – må du i tillegg oppgi referanse til «hovedenheten».For registrering etter 2. ledd oppgir du organisasjonsnummeret for enheten som har søkt om «oppdeling».For registrering etter 3. ledd oppgir du organisasjonsnummeret (-numrene) for enheter som inngår i fellesregistreringen. For registrering etter 4. ledd må du oppgi organisasjonsnumrene til de enhetene som inngår i fellesskapet.Forhåndsregistrering Hvis omsetningen ikke har oversteget minstegrensen for registrering, men ventes å gjøre det på et seneretidspunkt, kan du ta opp spørsmålet om forhåndsregistrering med skattekontoret.Forhåndsregistrering kan innvilges i to tilfeller:1. Når det er overveiende sannsynlig at omsetningsgrensen vil bli nådd innen tre uker fra det tidspunktomsetningen blir satt igang.2. Når det er foretatt betydelige anskaffelser før virksomheten får omsetning.For å få innvilget forhåndsregistrering etter punkt 2, må følgende være mest sannsynlig:1. at virksomheten ved normal drift har en omsetning som ligger godt over beløpsgrensen for registreringetter merverdiavgiftslovens § 28, 1. ledd.2. at virksomheten vil drive med næringsaktivitetDen som er forhåndsregistrert, er avgiftspliktig for hele sin omsetning fra registreringstidspunktet. Du måoppgi fra hvilket tidspunkt virksomheten søker forhåndsregistrering, hvor store investeringer som er foretatt i driftsmidler eller varebeholdning,og hvor stor årlig omsetning det er budsjettert med. Oppgi også når omsetningen ventes å overstige minstegrensen for registrering.Betydelige anskaffelser: For å bli forhåndsregistrert, må du dokumentere at det er foretatt investeringerfor minst kr 250 000 inklusive merverdiavgift.  Søknaden må følgelig inneholde en oversikt over investeringer som allerede er foretatt i virksomheten, dokumentert med vedlagte fakturagjenparter.Et vilkår for å kunne forhåndsregistrere seg på grunnlag av betydelige anskaffelser, er at det har gått minst fire måneder fra søknaden omforhåndsregistreringen kommer inn, til registreringsgrensen forventes nådd.For å gjøre behandlingen enklere, bør du også legge ved følgende dokumentasjon til registreringsmeldingens del 2:• En beskrivelse av virksomheten, med oversikt over hvilke anskaffelsersom skal foretas i tiden fram til omsetningsgrensen nås.• Hvis virksomheten må ha konsesjon for sin drift, har mottatt offentligtilskudd, større lånetilsagn eller lignende, bør det legges ved kopi av tilsagnsdokumentet.Tilbakegående avgiftsoppgjørNår en næringdrivende blir registrert, kan vedkommende etter søknad få tilbakegående avgiftsoppgjør(det vil si fradrag for inngående avgift i tiden før registrering). Betingelsene for tilbakegående avgiftsoppgjører at anskaffelsen har direkte sammenheng med den nåværende omsetning.Videre stilles det krav om at anskaffelsen på anskaffelsestidspunktet var til bruk innenfor avgiftspliktigvirksomhet. For eksempel vil det ikke foreligge fradragsrett for anskaffelser som tidligere har værti bruk i hobbyvirksomhet, og som tas i bruk i avgiftspliktig virksomhet.De anskaffete varer/tjenester må heller ikke være videresolgt (uten merverdiavgift) før registrering.Ved søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør  må følgende dokumenter legges ved søknaden tilskattekontoret:• En oversikt over de anskaffelsene som omfattes av søknaden.• Opplysninger om hvordan anskaffelsene er tatt i bruk i virksomheten.Skattekontoret kan kreve gjenpart av fakturaer som gjelder de anskaffelsene søknaden omfatter. Ytterligere opplysninger får du på skattekontoret.Frivillig registreringNoen virksomheter kan registreres frivillig. I dag gjelder det:• bortforpaktere av landbrukseiendom • skipsrederier• skogsveiforeninger• utbygger av vann- og avløpsanlegg• utleiere av bygning/anlegg

3. Opplysning om omsetningNår beløpsgrensen for registrering er oversteget i en periode på 12 måneder, skal enheten registreres i avgiftsmanntallet.Beløpsgrensen som må være oversteget, er for tiden på kr 50 000. For veldedige og allmennnyttigeinstitusjoner og organisasjoner er grensen kr 140 000. Du bør sende inn fakturagjenparter som dokumenterer at beløpsgrensen er oversteget, til skattekontoret sammen med blankettens del 2.Skattekontoret kan kreve at slik dokumentasjon blir lagt fram.Du skal ikke kreve merverdiavgift før beløpsgrensen er nådd og enheten er registrert i avgiftsmanntallet.

2. Melding om avgiftspliktig virksomhetHer krysser du av for hva meldingen gjelder. Husk å oppgi dato.Start, gjenopptakelse eller overtakelse av virksomhet:Her oppgir du tidspunktet for start,gjenopptakelse eller overtakelse av næringsvirksomheten med omsetningav varer og tjenester som kommer inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser. Ved kjøp/overtakelse av virksomhet som alleredeer i drift, skal felt 7 også fylles ut. Nærmere opplysninger kan du få på skattekontoret.Endring av opplysninger:Husk alltid å fylle ut enhetens navn/foretaksnavn og det organisasjonsnummeretenheten er tildelt. Fyll ellers ut bare de feltene som endringen gjelder. Ved fjerning (sletting) av en opplysning skriver du «utgår» i det aktuelle feltet. Oppgi også frahvilket tidspunkt endringene gjelder.Opphør (nedleggelse) av virksomhet:Du må alltid oppgi fra hvilket tidspunkt det meldes opphør/nedleggelse,salg/overdragelse, flytting eller bortleie (bortforpakting) av næringsvirksomhet. Ved salg/overdragelse av virksomhet skal felt 8 alltid fylles ut.

Slik fyller du ut blanketten1. Navn/ForetaksnavnDette feltet skal du bare fylle ut hvis del 2 sendes inn alene (ikke sammenmed del 1). Oppgi i så fall alltid organisasjonsnummeret.Hvis virksomheten ikke er tildelt organisasjonsnummer av Enhetsregisteret, det vil si ikke er registrert tidligere, må Samordnet registermelding del 1 alltid fylles ut.Oppgi navnet/foretaksnavnet virksomheten drives under. Har virksomheten ikke noe spesielt navn/foretaksnavn, fører du opp innehaverens navn.Er enheten registreringspliktig etter lov om registrering av foretak (21. juni 1985), må den være registrert iForetaksregisteret før den kan registreres i avgiftsmanntallet. Navnet/ Foretaksnavnet som skal føres opp, er i så fall det samme som enheten er registrert med i Foretaksregisteret, og som står på firmaattesten.

tfi
Notat
Om bruk av del 2Samordnet registermelding del 2 skal brukes av dem som starter eller overtar næringsvirksomhet med omsetning som kommer inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser. Ved første gangs registrering av virksomheten må blankettens del 1 og 2 ikke skilles fra hverandre. Blanketten skal også brukes ved endring, opphør, nedleggelse eller overdragelse av avgiftspliktig næringsvirksomhet.Meldingen kan sendes til skattekontoret eller til Enhetsregisteret. Del 2 kan sendes inn alene hvis det søkes om registrering i Merverdiavgiftsmanntallet for en virksomhetsom allerede er registrert i Enhetsregisteret.Det forutsetter imidlertid at de nødvendige opplysningene i del 1 i Samordnet registermelding ble utfylt da virksomheten ble registrert i Enhetsregisteret.Er blanketten mangelfullt utfylt, vil det ta lengre tid å bli registrert i avgiftsmanntallet. Husk at ved nyregistrering skal både del 1 og del 2 underskrives.
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7. Kjøp/overtakelse av avgiftspliktig virksomhet 8. Salg/overdragelse av avgiftspliktig virksomhet
Tidligere eier: Ny eier:

Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer/fødselsnummer

Navn/Foretaksnavn Navn/Foretaksnavn

Adresse Adresse

Postnummer Poststed Postnummer Poststed

Er varebeholdning/drifts
midler overtatt avgiftsfritt?

 Ja   Nei Oppgi kjøpesum kr Er varebeholdning/driftsmidler 
solgt/overdratt avgiftsfritt?

 Ja   Nei Oppgi salgssum kr

9. Driftsmidler/varer/utestående fordringer ved opphør (oppgis ikke ved flytting til annet fylke)
Uttatt til eget bruk Omsetningsverdi: kr Avgiftsbelagt?  Ja, angi termin/år:

 Nei

Ikke solgt/overdratt Bokført verdi: kr Blir midler som står igjen etter  
virksomheten, solgt eller tatt ut til 
eget bruk etter dags dato?

 Ja

 Nei
Antatt verdi: kr

Utestående fordringer vedrørende  
avgiftspliktig omsetning:

kr Herav ikke oppgitt på  
omsetningsoppgave:

kr

Vil det etter dags dato forekomme innbetalinger på fordringer som ikke er oppgitt i omsetningsoppgave?  Ja   Nei

10. Diverse spørsmål
Jordbruk, dyrket areal dekar Gartneri/hagebruksareal dekar

Skogbruk, produktivt areal dekar Husdyr/reindrift  Ja  Nei

Dersom jordbruk/fiske er ditt hovederverv, er omsetningen i binæringen:  Over kr 30 000  Under kr 30 000

Omsetningsform for fiske  Bare gjennom salgslag  Bare til andre enn salgslag  Begge deler

Lottfiske med redskapshold  Ja  Nei

Virksomheten er  Eneste erverv  Hovederverv  Bierverv

Drives virksomheten i eget navn/for egen regning?  Ja  Nei

Har du flere oppdragsgivere? Hvis ja, legg ved kopi av fakturaer/kontrakter  Ja  Nei

Er du ansvarlig overfor oppdragsgivere for det økonomiske og faglige arbeid som utføres?  Ja  Nei

Drives virksomheten fra fast forretningssted (kontor/verksted o.a.)?  Ja  Nei

Bruker du dine egne driftsmidler (kjøretøy osv.)?  Ja  Nei

Er du registrert som arbeidsgiver hos kemneren/kommunekassereren?  Ja  Nei

Kreves særlig tillatelse/løyve for å drive virksomheten? Hvis ja, legg ved kopi  Ja  Nei

11. Fullmakt til å skrive under omsetningsoppgave på papir
Fylles ut hvis virksomheten har gitt fullmakt til andre enn eier(e) til å skrive under omsetningsoppgaven.

Fødselsnr. (11 siffer) Navn Signaturprøve (underskrift)

Adresse Postnummer Poststed Telefonnummer

Blankett for omsetningsoppgave skal sendes til:  Enheten  Regnskapsfører  Revisor

 Kryss av her dersom din årsomsetning vil være under kr 1 000 000 og du søker om å levere årsterminoppgave 
(gjelder ikke næringsdrivende innen primærnæringene)

Vi vil levere omsetningsoppgaven  på papir  via Internett (www.altinn.no)
      (NB – fullmakter på Internett gis via www.altinn.no)

12. Annet (særlige opplysninger – bruk om nødvendig eget ark)

13. Den/de ansvarliges underskrift
Dato Underskrift Gjenta med blokkbokstaver

Dato Underskrift Gjenta med blokkbokstaver
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13. Den/de ansvarliges underskriftMeldingen undertegnes av virksomhetens innehaver eller av den/de som har fullmakt til å underskrive.Husk at ved nyregistrering, endring og opphør skal både del 1 og del 2 underskrives.Hvis fullmektigen undertegner, må fullmakten vedlegges.

 
 
12. AnnetHer kan du gi tilleggsopplysninger som kan være av betydning for registreringen.For enheter som søker registrering etter merverdiavgiftsloven§ 12, 2., 3. og 4. ledd, skal du oppgi referanser til «hovedenheten» av enheter som inngår i fellesregistreringen. Se veiledningen til felt 2.

 
 
11. Fullmakt til å underskrive omsetningsoppgavenHvis andre enn eieren(e), for eksempel regnskapsføreren, har fått fullmakttil å underskrive omsetningsoppgaven, må du opplyse om dette.Feltet fylles ut med fullmektigens fødselsnummer, navn, signaturprøve(underskrift), adresse, postnummer og poststed. Hvis det er flere somhar fått fullmakt, skal de samme opplysningene for disse føres opppå et eget ark.Kryss av for om omsetningsoppgaven ønskes levert på papir eller viaInternett.Hvis du ønsker å levere via Internett, se informasjon om Altinn.Næringsdrivende med omsetning på under kr 1 000 000 kan etter søknadtil skattekontoret levere årsterminoppgave i stedet for tomåneders terminoppgave.Kryss av hvis omsetningen ikke vil overstige kr 1 000 000 i løpet av kalenderåret,og du søker om å levere årsterminoppgave.Næringsdrivende innen primærnæringene trenger ikke søke særskilt om årsterminoppgave.

10. Diverse spørsmålHer besvarer du de spørsmålene som er relevante.Spørsmålene nederst i felt 10 gjelder spesielt for enkeltpersonforetak med tjenesteytende virksomhet.Hvis du svarer «ja» på ett eller flere av disse spørsmålene, må du leggeved dokumentasjon til blankettens del 2.

Notat
9. Driftsmidler/varer/utestående krav ved opphørVed opphør skal du oppgi omsetningsverdien av varer/driftsmidler uttatt til eget bruk. Hvis beløpet eravgiftsberegnet, skal du føre opp termin og år for avgiftsberegningen.For varer som ikke er solgt/overdratt, skal bokført verdi og antatt verdi oppgis. I tillegg skal du føre opp om det etter dags dato vil forekomme salg eller uttak til eget bruk av midlene som står igjen i virksomheten.Har du utestående krav når det gjelder avgiftspliktig omsetning, må du gi opplysninger om disse kravene.Oppgi også hvor mye som ikke er oppgitt på tidligere omsetningsoppgave(r). Du skal dessuten opplyse om det vil forekomme innbetalinger på krav som ikke er oppgitt i tidligere omsetningsoppgave(r).

 
 
8. Salg/overdragelse av avgiftspliktig virksomhetHer oppgir du organisasjonsnummer eller fødselsnummer til densom har overtatt virksomheten (eller deler av virksomheten). Du må ogsåføre opp de aktiva som i tilfelle er overdratt med overdragelsessum(salgssum), og krysse av for om de er overdratt (solgt) avgiftsfritt ellerikke.

7. Kjøp/overtakelse av avgiftspliktig virksomhetHer må du oppgi organisasjonsnummer (hvis det finnes), navnog adresse til den næringsdrivende som virksomheten (eller deler avvirksomheten) er overtatt fra.Du må også føre opp de aktiva som i tilfelle er overtatt fra den tidligereeieren med overtakelsessum (kjøpesum). Kryss av for om de er overtattavgiftsfritt eller ikke.


	2: Off
	3 1: Off
	3 2: Off
	3 3: Off
	3 4: Off
	3 5: Off
	11 Enhetens fullstendige navn foretaksnavn: 
	12 Eventuelt nytt navnforetaksnavn For enheter registrert i Foretaksregisteret er navne-foretaksnavneendringen gebyrbelagt: 
	13 Eget navn på virksomheten oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navnforetaksnavn: 
	4 Poststed: 
	4 Kommune: 
	4 Telefonnummer: 
	4 Telefaksnummer: 
	4 Hjemmeside: 
	4 Mobiltelefonnummer: 
	5 Postboks, gate, husnummer eller sted: 
	5 E-postadresse: 
	5 Poststed: 
	5 Kommune: 
	5 Postnummer: 
	7 NavnForetaksnavn: 
	7 Postboks, gate, husnummer eller sted: 
	4 Gate husnummer eller sted: 
	4 Postnummer: 
	6 Gate husnummer eller sted: 
	6 Poststed: 
	6 Kommune: 
	6 Postnummer: 
	7 Poststed: 
	7 Saksreferanse attention for innsender: 
	7 Postnummer: 
	7 Telefonnummer: 
	7 Telefaksnummer: 
	7 Kundenummer i Brønnøysundregistrene hvis tildelt: 
	8a 1: Off
	8a 2: Off
	9a NavnForetaksnavn: 
	9b NavnForetaksnavn: 
	9a Gate, husnummer eller sted: 
	11 1 Adresse: 
	11 1 Poststed: 
	8a 2 Dato: 
	8a 2 År: 
	8b 1: Off
	8b 1 Dato: 
	8b 2: Off
	8b 1 År: 
	8b 2 Dato: 
	8b 2 År: 
	10 Virksomhet bransje: 
	9a Organisasjonsnummer 1: 
	9a Organisasjonsnummer 2: 
	9a Organisasjonsnummer 3: 
	9a Organisasjonsnummer 4: 
	9a Organisasjonsnummer 5: 
	9a Organisasjonsnummer 6: 
	9a Organisasjonsnummer 7: 
	9a Organisasjonsnummer 8: 
	9a Organisasjonsnummer 9: 
	9b Organisasjonsnummer 4: 
	9b Organisasjonsnummer 5: 
	9b Organisasjonsnummer 6: 
	9b Organisasjonsnummer 7: 
	9b Organisasjonsnummer 8: 
	9b Organisasjonsnummer 9: 
	9a Poststed: 
	9a Postnummer: 
	9b Postnummer: 
	9b Poststed: 
	9b Gate, husnummer eller sted: 
	11 1 Fødselsnr Dnr: 
	11 1 Navn: 
	11 1 Postnummer: 
	11 2 Adresse: 
	11 2 Poststed: 
	11 2 Fødselsnr Dnr: 
	11 2 Navn: 
	11 2 Postnummer: 
	11 3 Adresse: 
	11 3 Poststed: 
	11 3 Fødselsnr Dnr: 
	11 3 Navn: 
	11 3 Postnummer: 
	12 Organisasjonsnummer 9: 
	12 Organisasjonsnummer 8: 
	12 Organisasjonsnummer 7: 
	12 Organisasjonsnummer 6: 
	12 Organisasjonsnummer 5: 
	12 Organisasjonsnummer 4: 
	12 Organisasjonsnummer 3: 
	12 Organisasjonsnummer 2: 
	12 Organisasjonsnummer1: 
	13 Organisasjonsnummer1: 
	13 Organisasjonsnummer 2: 
	13 Organisasjonsnummer 3: 
	13 Organisasjonsnummer 4: 
	13 Organisasjonsnummer 5: 
	13 Organisasjonsnummer 7: 
	13 Organisasjonsnummer 6: 
	13 Organisasjonsnummer 8: 
	13 Organisasjonsnummer 9: 
	13 Organisasjonsnummer 10: 
	13 Organisasjonsnummer 11: 
	12 Poststed: 
	12 Postnummer: 
	13 Postnummer: 
	13 Poststed: 
	13 Adresse: 
	12 Adresse: 
	12 NavnForetaksnavn: 
	13 NavnForetaksnavn: 
	16 Ønsket målform: Off
	10 Dato: 
	10 År: 
	11 Enhetens fullstendige navn foretaksnavn 9: 
	11 Enhetens fullstendige navn foretaksnavn 8: 
	11 Enhetens fullstendige navn foretaksnavn 7: 
	11 Enhetens fullstendige navn foretaksnavn 6: 
	11 Enhetens fullstendige navn foretaksnavn 5: 
	11 Enhetens fullstendige navn foretaksnavn 4: 
	11 Enhetens fullstendige navn foretaksnavn 3: 
	11 Enhetens fullstendige navn foretaksnavn 2: 
	11 Enhetens fullstendige navn foretaksnavn 1: 
	8a 1 Dato: 
	8a 1 År: 
	14 Prokura: 
	14 Daglig leder alene: Off
	15 Andre merknaderopplysninger: 
	17 1 Gjenta med blokkbokstaver: 
	17 2 Gjenta med blokkbokstaver: 
	17 Dato: 
	17 År: 
	Del 2 1 NavnForetaksnavn: 
	Del 2 1 Adresse: 
	Del 2 1 Poststed: 
	Del 2 2 Melding om avgiftspliktig virksomhet: Off
	Del 2 2 Tidligere organisasjonsnummer: 
	Del 2 2 Oppgi fylke: 
	Del 2 3 Opplysning om omsetning: Off
	Del 2 3 2 Driver du eksport import: Off
	Del 2 1 Organisasjonsnummer 1: 
	Del 2 1 Organisasjonsnummer 2: 
	Del 2 1 Organisasjonsnummer 3: 
	Del 2 1 Organisasjonsnummer 4: 
	Del 2 1 Organisasjonsnummer 5: 
	Del 2 1 Organisasjonsnummer 6: 
	Del 2 1 Organisasjonsnummer 7: 
	Del 2 1 Organisasjonsnummer 8: 
	Del 2 1 Organisasjonsnummer 9: 
	Del 2 1 Postnummer: 
	Del 2 1 Telefonnummer: 
	Del 2 2 Dato: 
	Del 2 2 År: 
	Del 2 4 Særskilt registrering: Off
	Del 2 4 Dato: 
	Del 2 4 År: 
	Del 2 4 Søknad om frivillig registrering Oppgi hvilken type frivillig: Off
	Del 2 4 Søknad om forhåndsregistrering: Off
	Del 2 4 kr: 
	Del 2 4 kr 2: 
	Del 2 4 Dato 2: 
	Del 2 4 År 2: 
	Del 2 5 Dato: 
	Del 2 5 År: 
	Del 2 4 Oppgi hvilken typefrivillig registrering eventuell hjemmel: 
	Del 2 6 Bankkontonummer: 
	Del 2 6 Har ikke kontonr: Off
	Del 2 7 Organisasjonsnummer: 
	Del 2 7 NavnForetaksnavn: 
	Del 2 8 NavnForetaksnavn: 
	Del 2 8 Organisasjonsnummerfødselsnummer: 
	Del 2 8 Adresse: 
	Del 2 7 Adresse: 
	Del 2 7 Postnummer: 
	Del 2 8 Postnummer: 
	Del 2 8 Poststed: 
	Del 2 7 Poststed: 
	Del 2 8 Oppgi kjøpesum kr: 
	Del 2 9 ja angi termin år: 
	Del 2 8 Er varebeholdning driftsmidler solgt overdratt avgiftsfritt: Off
	Del 2 7 Er varebeholdning driftsmidler overdratt avgiftsfritt: Off
	Del 2 9 Omsetningsverdi kr: 
	Del 2 9 Bokført verdi: 
	Del 2 9 Antatt verdi: 
	Del 2 9 Utestående fordringer vedrørende avgiftspliktig omsetning: 
	Del 2 9 Herav ikke oppgitt på omsetningsoppgave: 
	Del 2 9 Avgiftsbelagt: Off
	Del 2 9 Vil det etter dags dato forekomme innbetalinger på fordringer som ikke er oppgitt i omsetningsoppgave: Off
	Del 2 7 Oppgi kjøpesum kr: 
	Del 2 10 Jordbruk dyrket areal: 
	Del 2 10 Gartneri hagebruksareal: 
	Del 2 10 Husdyr reindrift: Off
	Del 2 10 Dersom jordbruk fiske er ditt hovedverv er omsetningen i binæringen: Off
	Del 2 10 Omsetningsform for fiske: Off
	Del 2 10 Lottfiske med redskapshold: Off
	Del 2 10 VIrksomheten er: Off
	Del 2 10 Drives virksomheten i eget navn for egen regning: Off
	Del 2 10 Har du flere oppdragsgivere Hvis ja legg ved kopi av fakturaer kontrakter: Off
	Del 2 10 Er du ansvarlig overfor oppdragsgivere for det økonomiske og faglige arbeid som utføres: Off
	Del 2 10 Drives virksomheten fra fast forretningssted kontor verksted oa: Off
	Del 2 10 Bruker du dine egne driftsmidler: Off
	Del 2 10 Er du registrert som arbeidsgiver hos kemneren/kommunekassereren: Off
	Del 2 10 Kreves særlig tillatelse løyve for å drive virksomheten: Off
	Del 2 10 Skogbruk produktivt areal: 
	Del 2 11 Navn: 
	Del 2 11 Adresse: 
	Del 2 11 Postnummer: 
	Del 2 11 Poststed: 
	Del 2 11 Telefonnummer: 
	Del 2 11 Blankett for omsetningsoppgave skal sendes til: Off
	Del 2 11 Kryss av her dersom din årsomsetning vil være under 1000000 og du søker om å levere årsterminoppgave: Off
	Del 2 11 Vi vil levere omsetningsoppgaven: Off
	Del 2 12 Annet: 
	Del 2 11 Fødselsnummer: 
	Del 2 13 Dato 1: 
	Del 2 13 Gjenta med blokkbokstaver 1: 
	Del 2 13 Dato 2: 
	Del 2 13 Gjenta med blokkbokstaver 2: 
	Del 2 5 Virksomhet bransje: 
	9b Organisasjonsnummer 1: 
	9b Organisasjonsnummer 2: 
	9b Organisasjonsnummer 3: 
	Del 2 3 2 Til EU Utenfor EU Begge deler: Off
	Del 2 9 Blir middel som star attetter verksemda selde eller tekne ut til eigen bruk: Off


