
NYHETER I VERSJON 11.10.2 

 

Kort informasjon 

 

Denne versjonen er i utgangspunktet kun en mindre tilleggs-oppdatering av versjon 11.10.1. 

 

Det er gjort en viktig retting i versjon 11.10.2 og det gjelder utlegg av MVA-melding fra Visma Business til den 

nye rapporteringsmotoren Autoreport. 

 

Det viste seg nemlig at klienter med klientnummer lavere enn 1000, altså fra klientnummer 1 til 999 i Visma 

Business ikke ble overført fra Visma Business til Autoreport dersom VUD – Visma User Directory – ikke var 

aktivert. 

 

De fleste regnskapsbyrå har ennå ikke aktivert VUD, og derfor var det viktig å komme med en rask retting av 

dette problemet. 

  

Husk at rapportering av MVA fortsatt kan skje manuelt i Altinn og at alle som skal i gang med automatisert 

innberetning av MVA i 2017 er nødt til å oppgradere til versjon 11.10.2. 

 

Øvrige nyheter rundt versjon 11.10.0 og 11.10.1 finner du nedenfor og i release notes for standard Visma 

Business.  

 

Under dokumentasjonen av versjon 11.10.1 nedenfor er det gjort oppdateringer vedrørende MVA-loven for 

2017.  Dette gjelder flere nye problemstillinger som har dukket opp og som gjør at det har kommet til flere nye 

avgiftskoder. 

 

I versjon 11.10.2 er derfor alle standard malfirma oppdatert: 

 Norfirm.txt 

 Norfirm_privat.txt 

 Norfirm_VSO.txt 

 Norfirm_landbruk.txt 

 Norfirm_kirke.txt 

 

Disse malfirmaene legges automatisk ut på katalogen «Nor.int» ved oppgradering til 11.10.2.   

I disse filene ligger oppdatert kodesett for MVA-melding 2017, noe som er viktig å få med seg ved oppretting av 

nye klienter. 

Se før øvrig dokumentasjonen av dette nedenfor og i dokumentet «Dokumentasjon ny MVA lov og SAF-T 2017 

for Visma Business» som du finner på Visma Community eller i startvinduet for byrå under fanen 

«Dokumentasjon».  



NYHETER I VERSJON 11.10.1 

 

Innledning 

 

Dersom du kommer fra en tidligere versjon av Visma Business Regnskapsbyrå må du lese deg opp på nyheter og 

endringer fra den versjonen du kommer fra og opp til versjon 11.10.1.   

Dette er viktig for at du skal få med deg det som har skjedd og hva som må gjøres for å komme riktig i gang på 

ny versjon.   

Husk også at vi i denne release notes i hovedsak omtaler de viktigste sakene for regnskapsbyrå og ikke omtaler 

alle generelle endringer og forbedringer i Visma Business.  Du må derfor også lese release notes for standard 

Visma Business for å få den hele og fulle oversikten. 

 

 

 

Generelt 

Visma Business Regnskapsbyrå 11.10.1 er de aller siste oppdateringer av formular og skjermbilder knyttet til 

MVA-lov 2017 kommet med.  I tillegg har vi implementert fast logikk for logging av sperredato og 

dokumentasjon av dette via nye standard skjermbilder. 

Utover dette er det gjort en rekke rettinger og forbedringer som er dokumentert i release notes for standard 

Visma Business. 

 
 

Les release notes for standard Visma Business 

 

Det er viktig at du leser release notes for Visma Business og ikke bare den for Visma Business Regnskapsbyrå 

som du leser akkurat nå.   

Fra og med versjon 11.10.0 av Visma Business Regnskapsbyrå er også release notes for standard Visma 

Business lagt inn i startvinduet for byrå.  Den vises under fanen Dokumentasjon -> Release notes standard 

VB. 

 

  



 

 

Kort om nyhetene i Visma Business 

I versjon 11.10.1 av Visma Business er det gjort en rekke endringer og forbedringer knyttet til Visma.net 

tjenestene, Master Data Management, VUD samt generelle rettinger og forbedringer i hele systemet. 

Les derfor release notes for standard Visma Business som du finner via startvinduet for byråansatte under hoved-

fanen «Dokumentasjon».  

 

 

 

Nyheter i Visma Business Regnskapsbyrå 

Utover de generelle endringene i Visma Business 11.10.1 har vi i versjon 11.10.1 fortsatt med å «fin-justere» alt 

rundt MVA loven for 2017.  Dette inkluderer bl.a. noe nye avgiftskoder og MVA-nummer for å dekke de siste 

utfordringene som har dukket opp etter at de nye endringene i MVA-loven har begynt å bli brukt i praksis. 

 

I tillegg til dette har vi nå også introdusert sikker logikk for logging av endringer i sperredato slik at kravet om 

to-månedlig uttak «Pliktig rapportering» nå endelig kan avvikles for de som følger den anvisning vi 

dokumenterer nedenfor i eget kapittel. 

 

Tilpasninger for å dekke nye problemstillinger i MVA lov 2017  

I løpet av januar og februar 2017 dukket det opp flere nye problemstillinger som vi ikke hadde sett for oss skulle 

bli så vanlige eller som vi rett og slett hadde oversett ved byggingen av den nye standarden rundt MVA-melding 

2017 og tilpasningen til det nye SAF-T formatet. 

 

Følgende problemstillinger dukket ganske raskt opp: 

 

1. Ikke oppgavepliktig salg 

2. Avgiftsfritt kjøp 

3. Kjøp av tjenester i utlandet – lav sats 

4. Er det slutt på at speditør legger ut for innførsels-MVA? 

5. Betaling av innførsels-MVA på grensen eller avgiftsfri innførsel under beløpsgrensen for 

avgiftsplikt – kan det skje i næringsforhold? 

6. Midlertidig innførsel av varer 

 

 

Ad 1 – Ikke oppgavepliktig salg 
 

«Ikke oppgavepliktig salg» er noe annet enn «Salg utenfor avgiftsområdet» og må derfor få sin egen avgiftskode 

med egen omsetningsklasse. 

I standard for Visma Business er derfor avgiftskode 7 innført for dette formålet knyttet til omsetningsklasse 13. 

 

  
 
 

Ad 2 – Avgiftsfritt kjøp 
 

Opprinnelig bestemte vi at det ikke var behov for en egen kode for dette på grunn av at blank avgiftskode ville 

fungere utmerket i og med at avgiftsfritt kjøp ikke skal rapporteres på MVA-meldingen. 



Imidlertid ligger det en avgiftskode for avgiftsfritt kjøp i SAF-T formatet, og da er vi nødt til å ha en tilsvarende 

avgiftskode også i Visma Business. 

Vi har derfor innført (eller tatt inn igjen) avgiftskode 8 til dette formålet og knyttet den til omsetningsklasse 7. 

   
 
 
 

Ad 3 – Kjøp av tjenester i utlandet – lav sats 
 

Vi var opprinnelig klar over at dette teoretisk kunne forekomme.  På grunn av at det ikke var tatt inn som egen 

post på den nye MVA-meldingen konkluderte vi med at det normalt ikke ville forekomme. 

Det viste seg å være feil. 

Vi har mange henvendelser fra regnskapsbyrå som har bedrifter hvor dette forekommer hypping og vi har derfor 

valgt å legge dette inn i standard slik at alle kan tilpasse seg det uten å lage egne løsninger. 

I skrivende stund kjenner vi til to ulike tilfeller som dekker kravet om «fjernleverbar tjeneste» der lav sats skal 

benyttes: 

1. Formidling av overnatting i Norge utført fra utlandet 

Alle norske overnattingssteder og campingplasser som mottar faktura fra f.eks. Hotels.com og andre 

nettsteder på formidling av overnatting i norge skal bokføre dette som tjenester kjøpt i utlandet med lav 

sats.   

Tidligere har sannsynligvis de fleste bokført dette som avgiftsfritt kjøp, men det er nå fastslått av 

skatteetaten at slik behandling er feil og derved ulovlig.   

2. Formidling av persontransport i Norge der formidlingstjenesten er gjort fra utlandet 

Alle norske reiselivsbedrifter som mottar faktura fra utlandet som gjelder formidling av persontransport 

i Norge skal behandle dette som kjøp av tjenester i utlandet – lav sats. 

 

For å kunne håndtere dette på riktig måte og også takle problemstillingen med delvis fradrag for inngående 

MVA må kodesettet for Kjøp av tjenester høy sats dupliseres. 

 

Avgiftskode 36 og 37 er derfor opprettet.  Disse nye avgiftskodene er begge knyttet til omsetningsklasse 12 og 

nytt MVA-nummer 5. 

 

  
 
MVA-nummer 5 ser slik ut: 
 

 
 
Vær oppmerksom på at det ikke finnes egen post på avgiftsoppgaven for kjøp av tjenester i utlandet – lav sats, 

og at dette derfor skal inn på post 12 på MVA-meldingen.  Det finnes heller ingen post for inngående innførsels-

MVA lav sats, og fradragsberettiget inngående MVA ved kjøp av tjenester lav sats skal derfor inn på post 17 på 

MVA-meldingen.  

 

 

Ad 4 – Er det slutt på at speditør legger ut for innførsels-MVA? 
 

I utgangspunktet skulle denne praksisen opphøre per 1. januar 2017. 

 

Det viser seg imidlertid at noen veldig store internasjonale speditører fremdeles legger ut innførsels-MVA ved 

import av varer til land verden over, inkludert Norge. 

 



Et eksempler på slike speditører er DHL.  DHL og mange andre internasjonale speditører påtar seg det fulle 

ansvar for transport, fortolling og avgifts-behandling og utlegg for avgifter over hele verden fra produsent i ett 

land til mottaker i et annet land.  

 

Denne praksisen har fortsatt også i 2017 og vil sannsynligvis fortsette også fremover.   

Hvordan skal så norsk næringsliv forholde seg til det?   

Vi kan ikke her påstå at vi har det endelige svaret.  Det bør komme fra myndighetene. 

I mange tilfeller kan man ikke selv velge speditør dersom man skal importere fra utvalgte produsenter.  Disse 

kan nemlig har eksklusive avtaler med speditører som f.eks. DHL   Det betyr at du som importør ofte i9kke har 

noe reelt valg. 

 

Før 1. januar 2017 var det helt legitimt å fradragsføre en faktura på innførsels-MVA fra f.eks. DHL, men etter 1. 

januar 2017 er det i prinsippet ikke lenger tillatt slik vi tolker lovreglene.  På den annen side vil det være helt 

urimelig dersom endringene i MVA-loven skal få så store konsekvenser. 

Vi har derfor forstått det slik at praksisen fra 2016 forutsetter også i 2017. 

 

Følgende avgiftskoder er opprettet for å håndtere denne type innførsel: 

 

  
 

Fakturaene vil som vanlig komme fra leverandøren også i slike tilfeller og skal bokføres med avgiftskode 38 

eller 39.  

Merk at dette er avgiftskoder som ikke beregner MVA, men allikevel beregner grunnlag for inngående MVA.  

Avgiftskodene forventer at inngående innførsels-MVA føres direkte på konto for innførsels-MVA i balansen. 

 

Ved slik innførsel kommer det også en norsk faktura fra speditøren med utlagt innførsels-MVA.  Denne 

fakturaen kan også inneholde andre transport- eller spedisjonskostnader.  Dette vil i så fall være helt vanlig 

avgiftspliktige kostnader.  I eksempelet nedenfor har vi kun tatt med selve innførselsavgiften. 

   

Bokføringen av dette kan f.eks. se ut som følger: 

 

 
 

Under spesifikasjonen av post 17 – Inngående innførsels-MVA høy sats vil dette bli dokumentert på følgende 

måte: 

 

 
 

Detaljvinduet (når du trykker på knappen «Detaljer») bak denne posten vises i bildet nedenfor og dokumenterer 

både grunnlag og avgift også for de transaksjonene som var ført som følge innførsels-MVA betalt av speditør:   

 



 
 

Spesifikasjonen i detaljvinduet bak post 18 – inngående innførsels-MVA middels sats er tilsvarende. 

 
 

Ad 5 - Betaling av innførsels-MVA på grensen eller avgiftsfri innførsel under 

beløpsgrensen for avgiftsplikt – kan det skje i næringsforhold? 
 

Det er kun privatpersoner som skal betale innførsels-MVA direkte på grensen og privatpersoner kan også 

unnlate å stoppe på grensen dersom innført beløp på de varer man tar med seg er lavere enn den gjeldende 

grensen for avgiftsplikt for privatpersoner. 

 

Det er ikke tillatt å benytte varer som importert av privatpersoner til næringsvirksomhet i Norge.  

 

Næringsdrivende skal alltid stoppe på grensen melde seg på tollstasjonen dersom det innføres varer som skal 

benyttes i næringsvirksomhet. 

Det finnes ingen minstegrense for avgiftsplikt ved innførsel i næringsforhold. 

 

Uansett beløpets størrelse skal den væringsdrivende alltid fylle ut tolldeklarasjon på grensen og den skal 

registreres på virksomhetens organisasjonsnummer.  Eventuell toll og andre avgifter betales på grensen, men ike 

innførsels-MVA. 

Varen blir da frigitt og kan tas med inn i Norge.   

Innførsels-MVA beregnes deretter på helt vanlig måte av den regnskapspliktige gjennom sitt eget regnskap. 

 

Næringsdrivende skal derfor aldri betale innførsels-MVA direkte på grensen. 

 

 

Ad 6 – Midlertidig innførsel av varer 
 

Midlertidig innførsel av varer skjer bl.a. i forbindelse med messer og utstillinger for en begrenset og kortvarig 

periode.  Innen den avtalte perioden er gått ut skal varen ha forlate Norge. 

Dersom denne tidsfristen ikke holdes, skal tollmyndighetene varsles og vare blir da fortollet på vanlig måte 

inklusiv innførsels-MVA. 

Midlertidig innførsel av varer er altså unntatt fra reglene om beregning av innførsel-MVA så lenge varen er ute 

av landet innen avtalt tid. 

 

Midlertidig innførsel inngår i post 11 på MVA-meldingen. 



 

Bokføringen av slik import er dokumentert i dokumentet «Dokumentasjon ny MVA lov og SAF-T 2017 for 

Visma Business» under post 11 – Innførsel av varer som er fritatt for merverdiavgift. 

 

For å dekke også denne type import gjennom standard kodesett har vi sett oss nødt til å innføre enda en ny 

avgiftskode 32 - Varekjøpsfaktura ved midlertidig innførsel (SAF-T) som er knyttet til SAFT-kode 20. 

 

Selve beregningen av avgiftsfri innførsel gjøres via ordinær avgiftskode 25 – Innførsel av varer fritatt for 

merverdiavgift. 

 

 
 

Bokføringen kan f.eks. skje slik ut: 

 

 
 

Oppdaterte vindu for MVA rapportering   

Som følge av de endringene vi har vært nødt til å gjøre på grunn av nye avgiftskoder og MVA nummer har vi 

også oppdatert alle relevante skjermbilder inkludert detaljvinduene bak hver enkelt post på MVA-meldingen. 

 

Vi har også gjort generelle forbedringer på detaljvinduene bak enkelte av postene, som f.eks. utgående og 

inngående innførsels-MVA og post 19 «Å betale /til gode»: 

 

Utgående innførsels-MVA høy sats: 

 



 
 

Inngående innførsels-MVA høy sats: 

 

 
 

Post 19 – Å betale / til gode:  
Her har vi prøvd å gi en total oversikt over alle poster og alle transer som summerer seg opp til post 19 og gi en 

forklaring på de ulike element med en summering nederst til høyre: 

 



 
 

 

 

 

 

 

Oppdatert vindu for Avgift-terminjournal 

I denne versjonen har vi også gjort nødvendige tilpasninger og justeringer i dette skjermbildet i forhold til 

endringene i MVA loven. 

Vi har bl.a. innført nye faner for å dokumentere både utgående innførsels-MVA, avgiftsfri innførsel samt 

inngående innførsels-MVA.  Vi også laget en egen fane for «sporing» av innførselsfaktura som tar utgangspunkt 

i bokføre innkjøp med omsetningsklasse 14 og derfra kobling til selve innkjøpsfakturaen. 

  



  
 

Oppdaterte malfirma   

Alle malfirma for Visma Business Regnskapsbyrå er oppdatert med de siste endringene i MVA-oppsettet og 

overskriver eksisterende malfirma filer som ligger på katalogen Nor.int under programområdet for Visma 

Business. 

 

 Norfirm.txt 

 Norfirm_privat.txt 

 Norfirm_VSO.txt 
 

Oppdaterte MVA-formular for 2017   

Ved byråspesifikk oppgradering av Visma Business Regnskapsbyrå blir også nye standard skjermbilder og 

oppsett installert.  Under denne installasjonen vil også MVA-formular 2017 med formularnummer 2017 bli 

oppdatert med de siste endringene.   

 



 
 

  



Logging ved lukking og gjenåpning av perioder 

Dette har vært en problematikk i lang tid og som det har vært stilt spørsmål om i ganske lang tid. 

Bokføringsloven har klare regler for hvordan «låsing av perioder» må gjøres og være dokumentert for at det ikke 

skal være krev om utskrift av de såkalte «pliktige rapportene». 

 

I Visma Business har vi i lang tid hatt logikk for å logge manuell flytting av sperredato frem og tilbake.  I 

utgangspunktet burde det være godt nok, men vi har allikevel manglet en fullstendig logg over all flytting av 

sperredato – også den som skjer automatisk via MVA-meldingen. 

 

Vi hadde også i versjon 11.10.0 en liten feil som gjorde at den automatiske loggingen ble gjort to ganger i 

loggen.  Det skapte litt forvirring og er rettet nå i versjon 11.10.1. 

 

Vi har derfor nå i versjon 11.10.1 er fullverdig løsning for logging av sperredato som etter vårt syn ivaretar 

kravene i bokføringsloven.  Det er derfor ikke lenger behov for løpende uttak av pliktig rapportering for de 

virksomheter som setter opp Visma Business i henhold til de krav vi her dokumenterer. 

 

Sikkerhet rundt logging av sperredato 

Lovverket og GRFS (god regnskapsskikk) er tydelig hav angår logging av sperredato, sporbarhet på 

transaksjonsnivå og hvem som har gjort hva. 

Visma Business er generell basis veldig godt sikret rundt dette og skal derfor være et veldig trygt system for 

konsesjonspliktige foretak som f.eks. regnskapsbyrå. 

Endring av sperredato logges i egen tabell per bedrift klient i Visma Business.  Det er ikke tillatt for noen – ei 

heller systemansvarlig å slette eller endre poster i denne tabellen. 

Vedlikehold at systemtabellen «Endringslogg definisjon» er kun tilgjengelig for systemansvarlig.  Det betyr at 

det ikke er mulig for enkeltbrukere å slå på eller av logging av hendelser. 

Dette bør derfor være mer enn tilstrekkelig sikkerhet for å ivareta lovens krav om sikkerhet ved logging av 

hendelser.  

 

Det er heller ikke tillatt å endre på oppdaterte bilag/transaksjoner.  

 

Det er også ekstremt god sporing på hvem som har generert transaksjoner i systemet og tidspunktet for når det 

skjedde.   

Dette er løst via egne kontrollfelt på alle rader i alle tabeller i Visma Business hvor følgende er logget: 

 Hvem har opprettet raden 

 Dato for når raden ble opprettet 

 Klokkeslett for når raden ble opprettet 

 I tillegg finnes det også egne kontrollfelt på alle reder i alle tabellen som viser: 

 Endret av bruker 

 Endret dato 

 Endre klokkeslett 

Dermed vet man alltid hvem som opprettet en post, når det skjedde og hvem som sist endret posten (der slik 

endring er tillatt). 

 

Kritisk informasjon som regnskaps-transaksjoner og avgiftsberegning er det ikke tillatt å endre etter at 

oppdatering har skjedd – med unntak av «ikke kritisk» informasjon som f.eks. endring av avdeling, prosjekt og 

ekstratekstinformasjon. 

 

Dermed er det alltid synlig hvem som genererte en post og hvem som eventuelt er siste bruker som har endret på 

en oppdatert post. 



 

Hvordan sette opp sperredato logging? 

Det er meget enkelt å aktivere logging av sperredato i Visma Business, men det fordrer at du er 

systemadministrator for å få tilgang til å sette opp slik logging. 

 

Alt som er nødvendig er å legge inn en eneste rad i tabellen «Endringslogg definisjon» som er den siste nye 

fanen i vindu 911. Bedriftsparametre. 

 

Til høyre i dette vinduet har vi skrevet i klartekst hva som må legges inn: 

 

Loggtype   : Legg inn verdi=5 

Behandlingsnummer  : Legg inn verdi 202 [Flytt sperredato] 

Tabellnummer  : Legg inn verdi 26 (Bedriftsopplysninger) 

Endringsloggbehandling : Legg inn verdi 1 (stopp for kommentar) – NB! Viktig, skal alltid stå på! 

Bedrift    : Skal alltid være blank – betyr at alle bedrifter/klienter logges.   

 

   
 

 

Skjermbilde for logging ved sperredato-endringer 

Det ble gjort en del forbedringer rundt dette til versjon 11.01.0 og 11.10.0, men det er først nå i versjon 11.10.1 

at alt er på plass – inklusiv skjermbilder som støtter opp under løsningen.   

 

I versjon 11.01.1 har vi derfor laget egne skjermbilder for å få denne viktige funksjonen «frem i lyset» og lettere 

å bruke. 

På grunn av at det er i vindu 911. Bedriftsparametre man går inn for å endre sperredato, er det også her vi har 

valgt å legge inn de nye vinduene for denne løsningen. 

 



Følgende nye faner er lagt inn i vinduet under Generelt -> Generell info: 

 Skjermbilde som viser endring av sperredato. 

Her er all annen logging i denne tabellen utelatt og loggen er sortert i synkende rekkefølge slik at 

siste informasjon ligger øverst.  

 Egen fane som gjør det lett å hente frem bilag som er ført etter åpning av en sperret periode. 

 Egen fane for oppretting av sperredatologg. 

 
 

Tidligere var disse tabellene kun tilgjengelig via "rå-tabellene" i Visma Business og derfor ikke særlig synlig for 

brukere og kontrollører. 

 

Vi har nå implementert full historikk ved endring av sperredato enten det skjer automatisk via MVA-meldingen 

eller manuelt.  Vi anbefaler også at det legges inn krav om forklaring/kommentar når sperredato endres manuelt. 

          

Bokføringsloven krever at det skal kunne dokumenteres hva som er postert i regnskapet etter gjenåpning av en 

lukket periode.  Dette løser vi enkelt og elegant i Visma Business i den nye fanen «Dokumentasjon av eventuelle 

posteringer i gjenåpnet periode». 

Vi har derfor en vanntett dokumentasjon som igjen medfører at du slipper å skrive ut disse endringene på papir 

og lagre det når tilleggs-posteringer gjøres. 

 

Her vises historikken ved endring av sperredato og eventuell gjenåpning av lukkede perioder, hvem som har 

gjort det, når, gammel og ny sperredato samt brukerens eller systemets kommentarer. 

Informasjonen er sortert slik at de nyeste postene kommer alltid øverst.  

 

 
 

 

 

 

 

Dokumentasjon av posteringer ved gjenåpning av lukket periode 



Ved å angi år og periode i søke-raden i dette vinduet og i tillegg åpne utvalg-vinduet [F9] og legge inn dato og 

klokkeslett for når perioden ble stilt tilbake, vil alle transaksjoner for aktuell periode som måtte være bokført 

etter at sperredatoen ble satt tilbake vises. 

 

I eksempelet vårt i loggen ovenfor er sperredatoen siste gang flyttet tilbake fra 31082016 til 31072016 

den 02.02.2017 kl. 14:26. 

(Deretter har periode august 2016 blitt lukket igjen automatisk av MVA oppgjøret samme dag kl. 17:46.) 

 

I denne fanen viser tar vi utgangspunkt i tabellen "Regnskapstransaksjoner" med tom søke-rad. 

 

Først legger man inn aktuelt år og periode i søkeraden -  i vårt eksempel år=2016 og periode=8. 

 

 

 
 

Deretter åpner du utvalgsvinduet [F9] og legger inn dato og klokkeslett i de to nederste utvalgskriteriene i 

vinduet som begge har "større eller lik" som parameter uten verdi.  Ikke rør de andre verdiene. 

Slik ser det ut før du legger inn noen verdi på de to nederste linjene: 

 
 

Og slik ser det ut etter du har lagt inn dine riktige verdier: 

 

 

 



 
 

 

Visma Business dokumenterer dermed automatisk alle endringer i bokførte verdier for aktuell periode fra det 

tidspunkt sperredatoen ble lagt tilbake: 

 

 
 

Vi ser også fra nest øverste rad i selve loggen at perioden periode 201608 ble lukket igjen den 02.02.2017 kl. 

17:46, og denne gangen automatisk av MVA-oppgjøret.  Det stemmer også med de to transaksjonene som er 

dokumentert i detaljvinduet ovenfor.  

 

 

Visma Business versjon 11 dekker derfor fullt og helt de krav som stilles ved lukking og gjenåpning av perioder, 

inklusiv dokumentasjon av de endringer som måtte være gjort etter gjenåpning av en periode. 

 

Under forutsetning av at denne loggingen slås på, skal det derfor ikke være noe i veien for å utelate 

generering av de periodiske pliktige rapportene. 

  



Landbruk - tilpasninger for MVA lov 2017 

 

I denne versjonen er landbruksmodulen i Visma Business Regnskapsbyrå tilpasset endringene i MVA-loven for 

2017.  

I utgangspunktet gjelder de samme MVA-reglene både for landbruk og Annen næring på samme måte som 

ordinære bedrifter. 

Det er derfor slik at alle landbruksklienter må gjennomgå samme tilpasning til ny MVA-lov som andre klienter i 

Visma Business har vært gjennom. 

 

Fil for import til landbruksklienter vil bli lagt ut på Visma Community på samme måte som alle andre klienter. 

For de som oppgraderer til versjon 11.10.1 vil MVA-formular og tilhørende skjermbilder bli oppdatert 

automatisk.  

For de som er på versjon 11.01 eller 11.10.0 kan NorlayDesign.txt for versjon 11.10.1 importeres manuelt. 

 

De som måtte ligger på versjon 10.x må ta kontakt med sin Visma partner.  Landbruksmodulen i Visma Business 

regnskapsbyrå støtter ikke versjon 9.x.     

 

Annen næring er i utgangspunktet det samme som vanlig næringsvirksomhet, og denne delen av 

landbruksmodulen har derfor identisk avgiftskode-oppsett og MVA-nummer tabell som tradisjonell næring 

Det er dog ett avvik i MVA-nummer tabellen fordi vi i landbruksløsningen er avhengig av å kunne ta ut to ulike 

MVA-meldinger på samme klient, en for landbruk og en for annen næring. 

For å klare å skille dette også for avgiftsfrie poster har vi derfor måttet innføre nye MVA-nummer for de 

avgiftsfrie postene på MVA-meldingen. 

Det samme er tilfelle også for landbruksdelen. 

 

Følgende avgiftskoder og MVA-nummer er derfor i bruk i landbruksmodulen fra og med 2017: 

 

Annen næring – avgiftskoder og MVA-nummer: 

Avgiftskoder: 
 

 
 

 



MVA-nummer: 
 

MVA-nummer 1 til 19 er knyttet til landbruk. 

Nummer 15 til 19 er linket til de avgiftsfrie postene på MVA-meldingen.   

For å klare å skille disse postene fra hverandre på MVA-meldingen for henholdsvis annen næring og landbruk, 

er makronene for de avgiftsfrie postene knyttet til et MVA-nummer. 

 

  
 

 

Landbruk – avgiftskoder og MVA-nummer 

Avgiftskoder: 

 
Avgiftskodene for landbruk er i en egen nummerserie fra 51 til 89 og med samme oppbygging som «annen 

næring» bortsett fra at landbruk starter på avgiftskode 51 og ikke på avgiftskode 1. 

 

   
 

MVA-nummer: 
 

MVA-nummer 21 til 39 er knyttet til landbruk. 

Nummer 35 til 39 er linket til de avgiftskoder som knyttet til avgiftsfrie poster på MVA-meldingen.  For å klare 

å skille disse postene fra hverandre på MVA-meldingen for henholdsvis annen næring og landbruk, knyttes 

makronene på de avgiftsfrie postene til et MVA-nummer. 

 



 
 

 

  

Hovedbokskonti for MVA i balansen 

Nedenfor ser du alle MVA-konti i balansen knyttet til henholdsvis annen næring og landbruk. 

   

 
 
Det er også helt avgjørende at disse balansekontiene er knyttet til riktig GR12 – Definisjon av automatkonti i 
teksttabellen.  Dersom ikke det skjer vil alle skjermbilder for MVA-melding og tilknyttede detaljvindu ikke 
virke. 
 
Pass derfor på at alle landbruksklienter har følgende poster i teksttabellen under teksttype=85 og 
språkkode=47: 
 



     

Oppdatert malklient for landbruk 

Ved installasjon av Visma Business Regnskapsbyrå vil nytt oppdatert malfirma for landbruk bli lagt ut på 

katalogen «Nor.int» under programområdet for Visma Business. 

 

Malfirmaet heter Norfirm_landbruk.txt   

 
 

Nye MVA-formular for landbruk 

Ved installasjon av Visma Business Regnskapsbyrå vil følgende MVA-formular automatisk bli lagt inn: 

 

Formular 477 – MVA-formular 2016 etter tilpasning til ny MVA-lov – annen næring 

Formular 478 – MVA-formular 2016 etter tilpasning til ny MVA-lov – landbruk  

 

Formular 575 – MVA-formular 2017 – annen næring 

Formular 576 – MVA-formular 2017 – landbruk  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Nye skjermbilder for MVA-rapportering for landbruk 
 

Det er opprettet nye skjermbilder for MVA-rapportering i 2017 for både landbruk og annen næring. 

  



 
 

 


