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 Returadresse: 
Postboks 9200 Grønland, N-0134 OSLO 

Vår dato Din dato Saksbehandler 

14. mars 2019   

     

  800 80 000 Din referanse Telefon 

  skatteetaten.no   

    

  Org. nr: Vår referanse Postadresse 

974761076  Postboks 9200, Grønland 

    0134 OSLO 

 

 

 

Til: administrative ledere og økonomiansvarlige 
 
Viktig informasjon for kjøretøyforhandlere som benytter Autosys 
kjøretøy bransjeløsning og Autoreg 

 
 Ny betalingsløsning for omregistreringsavgift innføres 29. april 2019 

 Systemet stenges for oppgradering 25. - 29. april 2019 
 

 

Autosys kjøretøy bransjeløsning er Statens vegvesens løsning til forhandlerbransjen for eierskifte, 

registrering, og midlertidig avregistrering av kjøretøy. Løsningen er en del av Autosys Kjøretøy prosjektet  

som moderniserer Autoreg og det sentrale motorvognregisteret. Disse endringene har noen konsekvenser 

det er svært viktig at kjøretøyforhandlerne kjenner til.  

 

29. april lanseres modernisert Autosys Kjøretøy. Dette er en svært omfattende leveranse som krever at 

systemet tas ned fra kl. 02.00 torsdag 25. april til kl. 07.00 mandag 29. april. Dette betyr at forhandlere 

ikke kan gjennomføre førstegangsregistrering, eierskifte eller registrering av kjøretøy i Autosys kjøretøy 

Bransjeløsning eller Autoreg i denne perioden. Vi viser til tidligere utsendt informasjon.  

Statens vegvesen beklager ulempene dette medfører.  

 

Ny betalingsløsning 

 

Skatteetaten har ansvar for fastsetting og innkreving av omregistreringsavgiften. Fra 29. april vil 

Skatteetaten ha ansvar for betalingsløsningene knyttet til dette. Fra denne dato skal betaling av 

omregistreringsavgiften skje elektronisk og det vil ikke lenger være mulig å betale på trafikkstasjonene. Vi 

gjør samtidig oppmerksom på at man fra 2. april i forbindelse med omlegging av systemene ikke lenger 

kan betale med innbetalingsgiro. 

 

Endringene vil i hovedsak berøre forhandlere som benytter dagens konto-til-konto løsninger fra DNB og 

Sparebank1. Disse løsningene videreføres ikke, og ny betalingsløsning må tas i bruk.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Viktige forberedelser som alle forhandlere må gjøre før ny betalingsløsning kan tas i bruk: 

 

For direktebetaling i den nye betalingsløsningen kan man benytte VISA og MasterCard debetkort eller 

BankAxess. Det innebærer at de som skal betale på vegne av bedriften må få rettigheter til dette gjennom 

en rolletildeling i Altinn. I tillegg må det tilrettelegges for bruk av debetkort eller BankAxess for hver enkelt 

bruker som skal gjennomføre betaling av omregistreringsavgiften.  

 

Hva må gjøres: 

 
● Tildele ny rolle i Altinn - «Omregistrering Betaling»:  

– Rollen må tildeles alle som skal kunne betale omregistreringsavgift på vegne av bedriften. 

- Vedlagt følger veiledning for oppsett av roller for betaling av omregistreringsavgift   

 
● Tilrettelegge for betaling i ny løsning:  

Betaling i ny løsning vil kunne gjøres med følgende alternativer: 

- VISA og MasterCard debetkort 

- BankAxess 

- Nettbank 
 

Vi anbefaler at forhandlere går gjennom bedriftens rutiner for betaling og snarest mulig drøfter med sin 

bankforbindelse hvordan dette best kan tilrettelegges. 

 

Vi minner om at ved betaling i nettbank vil det ta 2-3 døgn før betalingen er registrert i Skatteetatens 

systemer og omregistreringen kan fullføres. 

 

 

 

For spørsmål om ny betalingsløsning og delegering av roller i Altinn,  

ta kontakt med Skatteetaten: saeravgifter@skatteetaten.no  

 

For spørsmål om Autosys kjøretøy bransjeløsning, 

ta kontakt med Statens vegvesen: tk-tjenester@vegvesen.no  

 

Det vil i april bli tilgjengeliggjort detaljerte brukerveiledninger for ny løsning.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Statens vegvesen og Skatteetaten  

 

 

1. vedlegg - Veiledning for oppsett av roller for betaling av omregistreringsavgift   
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