
Oppdatert informasjon rundt MVA-lov 2017 
 

Nedenfor beskriver hva som er nytt for vanlig næringsvirksomhet siden forrige utsendelse. 

I tillegg har også bransje-løsningen for LANDBRUK blitt tilpasset på samme måte.  Se også release notes for 

Visma Business Regnskapsbyrå 11.10.2. 

 

De nye importfilene som er lagt ut sammen med denne dokumentasjonen kan importeres på nytt til alle VBsys 

og Visma Business klienter der standard oppsett er fulgt hva angår avgiftskoder, MVA-konti i balansen (GR12 

knytning) og MVA-nummer. VBsys og tilhørende klienter vil da bli oppdatert ned de siste endringene. 

 

Det er også gjort noen mindre finjustering av tekster på avgiftskoder og MVA-konti i balansen som det kan være 

verdt å justere. 

 

Anbefaling rundt oppdatering av teksttabellen i Visma Business. 

Ved oppdatering av teksttabellen i Visma Business via de vedlagte importfilene (teksttype = 85 – feltet GR12 i 

hovedbok) klarer ikke Visma Business å oppdatere allerede eksisterende rader.  Det betyr at det i stedet blir lagt 

opp nye rader der man normalt burde fått oppdatert eksisterende poster.  Det er i og for seg ikke alvorlig, men vi 

anbefaler allikevel at teksttype 85 slettes før importfilen leses inn. 

 

 

Vanlig næringsvirksomhet (normal standard) 

I forhold til forrige distribusjon av importfiler til VBsys og klient har det kommet til flere nye moment som har 

medført nye avgiftskoder.  I tillegg har vi også «fin-justert» allerede eksisterende avgiftskoder og MVA-konti i 

balansen. 

Det er også viktig at MVA-formularet for 2017 blir oppdatert til siste versjon. 

 

Oppdatering av Visma Business Regnskapsbyrå 

Alle import-filer for MVA-lov 2017 for Visma Business Regnskapsbyrå både til VBsys og klient kan importeres 

som de er dersom installasjonen og klientene allerede er tilpasset ny standard for Visma Business. 

Vær oppmerksom på at noen import-filer har egne filer for eldre versjoner av Visma Business. 

 

ZIP-filen som inneholder nødvendige importfiler heter: 

 

 VB Byrå - Standard - MVA-lov 2017 - import til VBsys og klient – 20170402.zip 

 

Ved eventuell senere revisjon vil datoen i filnavnet endres.  

 

Oppdatering av standard Visma Business 

Import-filer for MVA-lov 2017 knyttet til standard Visma Business er identisk med de som gjelder for Visma 

Business Regnskapsbyrå unntatt import av skjermbilder for MVA 2017.  

Vær oppmerksom på at import-filene som gjelder MVA formular og import til klient har egne filer for eldre 

versjoner av Visma Business. 

 

ZIP-filen som skal benyttes her heter: 

 

VB Standard - MVA-lov 2017 - import til VBsys og klient – 20170402.zip 
 



Ved eventuell senere revisjon vil datoen i filnavnet endres.  

 

Vær oppmerksom på at import av skjermbilder for MVA-melding 2017 til VBsys i standard Visma Business er en 

egen prosess i forhold til Visma Business Regnskapsbyrå.  Se beskrivelse av hvordan dette gjøres i eget kapittel 

nedenfor.  

 

 

 

Standard for Landbruk 

Det er også laget et tilsvarende opplegg for de som benytter landbruksmodulen i Visma Business 

Regnskapsbyrå.  Det er derfor laget et tilsvarende sett av import-filer mot VBsys og klient også for 

landbuksmodulen. 

Zip-filen som inneholder disse importfilene heter:  

   

 VB Byrå - Landbruk - MVA-lov 2017 - import til VBsys og klient – 20170402.zip 

 

I landbruksmodulens «Annen næring» benyttes 100% samme oppsett som for tradisjonelle virksomheter, mens 

landbruksdelen av klienten har parallelle avgiftskoder fra 51 til 89 og MVA nummer fra 21 til 31. 

Løsningen har også dobbelt sett med MVA-konti i balansen og ditto dobbelt så mange GR12-verdier i 

teksttabellen. 

Landbruksmodulen har to MVA-formular (formular nr. 575 for «Annen næring» og formular nr. 576 for 

landbruk). 

Landbruksmodulen har også eget mal-firma som heter «Norfirm_landbruk.txt». 

 

De installasjoner som ikke har landbruksløsningen trenger ikke å forholde seg til den delen i det hele tatt. 

 

 

 

Tilpasning til 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.  En del av dette er også knyttet til det nye SAF-T formatet. 

Disse problemstillingene kan påvirke alle former for næringsvirksomhet – også landbruk. 

 

Dette gjelder følgende: 

 

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 

 

Ikke oppgavepliktig salg 

«Ikke oppgavepliktig salg» er ikke det samme som «Salg utenfor avgiftsområdet» og må derfor få sin egen 

avgiftskode med egen omsetningsklasse. 

«Ikke oppgavepliktig salg» kan f.eks. være refusjoner, tilskudd, forsikringsoppgjør og lignende.  Slike 

«inntekter» skal ikke rapporteres på MVA-meldingen. 

 

«Salg utenfor avgiftsområdet» er i utgangspunktet normale inntekter som i MVA-loven spesifikt er definert som 

avgiftsfritt salg utenfor MVA-loven.  Slike inntekter skal rapporteres på MVA-meldingen under post 1. 



 

I standard for Visma Business er avgiftskode 7 innført for «Ikke oppgavepliktig salg».  Denne avgiftskoden er 

knyttet til omsetningsklasse 13. 

 

  
 

Avgiftsfritt kjøp 

Opprinnelig bestemte vi at det ikke var behov for en egen kode for avgiftsfritt kjøp på grunn av at kontering med 

blank avgiftskode ville dekke dette behovet.  Avgiftsfritt kjøp skal nemlig ikke rapporteres på MVA-meldingen. 

I SAF-T formatet er det imidlertid lagt opp en egen avgiftskode for nettopp avgiftsfritt.  Det er SAF-T kode 0 

(null).  Det er derfor naturlig å tilpasse seg dette med en gang, selv om denne koden i skrivende stund i 2017 er 

en valgfri kode.  Det betyr i praksis at det er tillatt med blank avgiftskode på slike transaksjoner. 

 

Vi har derfor innført (eller tatt inn igjen) avgiftskode 8 til dette formålet og knyttet den til SAF-T kode = 0 og 

Omsetningsklasse = 7. 

 

   
 

Kjøp av tjenester i utlandet – lav sats 

Vi var opprinnelig klar over at dette teoretisk kunne forekomme.  Det finnes også en egne SAF-T koder dette. 

På grunn av at det ikke var tatt inn som egen post på den nye MVA-meldingen konkluderte vi først med at Kjøp 

av tjenester lav sats var så spesielt av det ikke var naturlig å legge det inn i standard. 

Det viste seg å være feil. 

Vi har etter nyttår fått mange henvendelser fra bl.a. regnskapsbyrå som har kunder (bedrifter) hvor dette 

forekommer hypping.  Vi har derfor valgt å utvide standard til også å omfatte kjøp av tjenester lav sats. 

 

I skrivende stund kjenner vi først og fremst til to ulike tilfeller hvor «fjernleverbar tjeneste i utlandet» med lav 

sats oppstår: 

1. Formidling av overnatting i Norge utført fra utlandet 

Norske overnattingssteder, campingplasser og lignende som mottar faktura fra i utlandet f.eks. fra 

Hotels.com og andre nettsteder) på formidling av overnatting i Norge skal bokføre dette som tjenester 

kjøpt i utlandet med lav sats.   

Dette er ingen ny regel, men det har ikke vært fokus på det før nå.  Tidligere har de fleste sannsynligvis 

bokført dette som avgiftsfritt kjøp. 

Det er imidlertid nå fastslått av skatteetaten at slik bokføring er feil og dermed 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 opprettes parallelt kodesett for Kjøp av tjenester lav sats slik vi har det for høy sats. 

 

Avgiftskode 36 og 37 er opprettet for å håndtere lav sats.  Disse avgiftskodene er begge knyttet til 

omsetningsklasse 12 og til et helt nytt MVA-nummer 5. 

 



Det er i tillegg også opprettet en ny utgående MVA-konto i balansen – 2706 -  Utgående MVA kjøp av tjenester 

i utlandet – lav sats. 

 

  
 
MVA-nummer 5 ser slik ut: 
 

 
 
 

Merk: 

Vær oppmerksom på at det ikke finnes egen post på avgiftsoppgaven for utgående MVA ved kjøp av tjenester i 

utlandet – lav sats. 

Det betyr at beregnet utgående avgift lav sats derfor skal rapporteres sammen med høy sats under post 12 på 

MVA-meldingen.   

Fra drag for inngående MVA ved kjøp av tjenester i utlandet skal rapporteres sammen med fradragsberettiget 

innførsel-MVA.  Det finnes imidlertid ingen post for inngående innførsels-MVA lav sats.  Fradragsberettiget 

andel av inngående MVA ved kjøp av tjenester i utlandet lav sats skal derfor rapporteres sammen med høy sats 

under post 17 på MVA-meldingen. 

 

Dette medfører at Altinn vil rapportere et avvik mellom grunnlag og avgift både på post 12 og 17 på MVA-

meldingen dersom kjøp av tjenester i utlandet lav sats inntreffer.  Dette avviket må derfor forklares manuelt i 

Altinn portalen ved innrapportering av MVA.    

 

 

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.  Dette er noe som er vanlig praksis over verden, og derfor fortsette denne praksisen for disse 

aktørene også ved import til 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.  

 

Hvordan skal så norsk næringsliv forholde seg til det etter 1. januar 2017? 

   

Vi har ikke det endelige svaret på dette spørsmålet.  Det må myndighetene gi. 

I mange tilfeller kan man ikke selv velge speditør.  Store internasjonale produsenter kan nemlig ha eksklusive 

avtaler med speditører som f.eks. DHL   I slike tilfeller betyr at norske importører ikke har noe reelt valg i 

forhold til hvem som skal stå for spedisjonen. 

 

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 derfor opprettet for å håndtere denne type innførsel: 



 

  
 

Vær oppmerksom på at disse kodene er definert som «nettometode-koder» som altså ikke skal beregne MVA. 

Fakturaene vil som vanlig komme fra leverandøren også i slike tilfeller. Disse skal da kostnadsføres bokføres 

med avgiftskode 38 eller 39.  

Disse avgiftskodene beregner ikke MVA, men skal allikevel oppdatere 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 Norge og skal derfor kostnadsføres med vanlige koder for inngående MVA.   

I eksempelet nedenfor har vi kun tatt med selve innførselsavgiften. 

   

Bokføringen 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 (se bildet nedenfor) blir dette 

dokumentert med både grunnlag og avgift på følgende måte: 

  

 



 

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

dokumentasjon. 

 

 

Betaling av innførsels-MVA på grensen – 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 lovlige varere man tar med seg inn i landet er lavere enn 

den gjeldende grensen for avgiftsplikt for privatpersoner. 

 

NB! Det er ikke tillatt å benytte varer som importert til Norge som privatperson til næringsvirksomhet i 

Norge.  

 

Næringsdrivende skal alltid stoppe på grensen og 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 

ikke 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. 

 

Midlertidig innførsel av varer 

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

og kortvarig periode.  Innen utløpet av den avtalte perioden skal væren igjen være ført ut av Norge. 

Dersom denne tidsfristen ikke holdes, skal tollmyndighetene varsles og varen 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: 

 

 
 

 

 

Justerte skjermbilder   

 

Vindu for MVA-rapportering er justert   

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: 

 

 
 

 

Avgift-terminjournal er justert 



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. 

Det finnes en fil for hver versjon av Visma Business der dette er nødvendig av hensyn til endringer i datamodell. 

Riktig malfirma for riktig versjon skal kopieres til katalogen Nor.int under programområdet for Visma Business 

og overskrive eksisterende filer.  

 

 Norfirm.txt 

 Norfirm_privat.txt 
 

Byråversjonens malfirma (norfirm) kan også legges inn som malfirma i standard Visma Business. 

I Zip-filen som inneholder malfirma er disse angitt med f.eks. Norfirm_10.1x.txt som angir hvilken versjon av 

Visma Business denne filen skal benyttes på.  Ved kopiering til Nor.int katalogen skal den omdøpes til 

Norfirm.txt slik at den erstatter gammelt malfirma. 

Det samme også for Norfirm_privat.txt. 

 

Oppdaterte MVA-formular for 2017   

Det er også gjort tilpasninger i MVA-formularene for 2017 for å tilpasse seg de endringene og tilpasningene som 

har vært nødvendig.  Det betyr også at siste versjon av MVA-formularene for 2017 alltid bør legges inn. 

 



 
 

 

 

 

Hvordan importere skjermbilder for MVA 2017 VB 
Byrå til standard Visma Business? 

Malen for MVA-bilder 2017 i standard Visma Business hentes fra Visma Business Regnskapsbyrå.   

I standard Visma Business kan ikke disse skjermbildene importeres mellom ulike installasjoner uten lokal 

tilpasning dersom det finnes releasjoner melleom de importerte vidnuene som er koblet på vindusnummer. 

 

Dersom bruk av beregnede kolonner er brukt i de importerte vinduene må også det tilasses lokalt.   

 

Den enkleste måten å importere disse vinduene fra Byrå til standard Visma Business på er derfor å lage en 

spesikfikk eksport av de aktuelle vinduene til tekstfil via behandlingsmenyvalget «Eksporter oppsett».  

 

Hvordan er denne eksporten gjort? 

 

1. Utgangspunktet er en eksport av vinduet 2411. regnskapsrapporter 2017. 

Vi har først slettet alle andre faner i dette vinduet enn fanen for «Skattemelding MVA» og 

«Avgiftstermin-journal» 

2. Deretter er det tilpassede vinduet eksportert til tekstfil. 

Feltene «Linket til vindusnummer» og «Datasamling» i tabellen «Vinduer» er deretter blanket ut i 

eksportfilen. 

3. Alle 19 underliggende detaljvindu er så eksportert under ett til en felles tekstfil.  

Feltet «Datasamling» i tabellen «Vinduer» er blanket ut i eksportfilen for alle 19 detaljvindu. 

 

Disse to filene har fått følgende navn: 

 

1. VB standard - Skjermbilde for MVA-melding 2017 - fra og med 9.0x – 20170402 

2. VB-standard - MVA-melding 2017_19_underliggende_detaljvindu - fra og med 9.0x - 20170402 

 

De er pakket inn i følgende Zip-fil: 

 

VB-standard - MVA-vindu_2017 – fra og med 9.0x – 20170402.txt 

 
Filene kan importeres til alle relevante versjoner av standard Visma Business.  Ved eventuelle justeringer av 

disse skjermbildene vil ny de legges ut på Visma Community med samme navn, men med ny dato.  



 

De to beregnede kolonene som er i bruk i de aktuelle skjermbildene (23-24), må enten legges inn med samme 

nummer i din installasjon eller så må skjermbildene justeres via Design eller i bakenforliggende tabeller slik at 

de peker mot en annen rad i tabellen «Beregnede kolonner». 

 

Følgende skjermbilder/felt benytter angitte beregnede kolonnene: 

 

1. Hovedbildet for MVA-melding. 

Tilleggs-posten under post 2 som viser grunnlag utgående innførsels-MVA og utgående MVA kjøp av 

tjenester i utlandet. 

2. Detaljvindu bak post 2, 9 og 10 

Kolonnene for grunnlag og avgift er her basert på beregnet kolonne nr. 23 og 24.  

 

 

Import til standard Visma Business 
 

Pakk ut og importer alle 20 vinduer til VBsys. 

Deretter åpner du dem vindu for vindu og overskriver de eksisterende vinduene eller legger den inn der du 

ønsker det dersom de legges inn for første gang. 

   

Først åpner du hovedvinduet for Skattemelding MVA. 

Her skal du ta nytt opptak av alle 19 detalj-knappene i vinduet.  Grunnen til det er at alle kneppene allerede er 

knyttet til byråversjonens vindusnummer som er helt ulik de nummer som de samme detaljvinduene har fått etter 

import til standard Visma Business. 

 

1. Først åpner du hovedvinduet MVA-melding 2017 

Her skal du ta nytt opptak av alle de 19 detalj-knappene i vinduet.  Grunnen til det er at knappene 

allerede er knyttet til byråversjonens vindusnummer som er helt ulik de nummer som de samme 

detaljvinduene har fått etter import til din standard Visma Business. 

2. Deretter åpner du manuelt det første detaljvinduet via Visma Business Explorer, altså detaljvinduet for 

post 1 

3. Gå til design-modus og klikk på knappen for "Detaljer" for post 1. 

4. Klikk på ikonet "Opptak" 

5. Klikk deretter på nytt på detalj-knappen for post 1 

6. Klikk deretter inn i tabellen "Avgifts-terminer" (NB! Viktig) 

7. Klikk så på det allerede åpnede detaljvinduet for post 1 slik at det vises 

Du får da automatisk opp dette dialogvinduet for Parameter. 

Klikk på prikkene til høyre på linjen "avg.år". 

 

 
 

8. Du får da opp følgende vindu: 
 



 
 

9. Velg "År" og trykk OK. 

 

10. Du får da frem parameter-vinduet på nytt. 

Gå på neste linje "avg.termin" og trykk på knappen til høyre også der. 

 

 
 

11. I vinduet nedenfor velger så feltet "avg.termin" og trykk OK. 

 

 
 



12. Du kommer da tilbake til parameter-vinduet igjen som nå har ferdig utfylte parameter til begge radene.  

Trykk OK i vinduet: 

 

 
 

13. Stopp opptaket på knappen. 

 

14. Gjør deretter det samme for post 2 og videre nedover.   

Ikke glem å lagre hovedvinduet av og til underveis slik at du slipper å starte helt på nytt dersom du gjør 

feil… 

 

15. Slett til slutt de innleste vinduene som eventuelt ikke skal benyttes.  

 

 

 

 

 

 

 

 


