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Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 
 
Dette dokumentet tar for seg tre hovedtemaer: 
Kort gjennomgang av Skattemeldingen for merverdiavgift 
Hvordan påvirker disse endringene Visma.net Financials - nye grunndata 
Hva må du kontrollere og eventuelt endre på eksisterende klient etter oppgradering for å tilfredsstille de 
nye kravene. 
Vi har også laget tre videoer, en for hvert av disse hovedtemaene. I disse videoene viser vi eksempler så 
de kan være greie å ta en kikk på. 
 
Hva ligger til grunn for endringene: 
Regler rundt dette kan du lese om her: 
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-
merverdiavgift-endres-fra-2017/ 
 
Kort oppsummert: 
Ansvaret for merverdiavgift samles i Skatteetaten. 
Skattemelding for merverdiavgift erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift. 
Ny Skattemelding for merverdiavgift gjelder fra 1. 1. 2017 og følgelig alle transaksjoner fra samme dato. 
 
Merverdiavgift ved innførsel av varer skal rapporteres i den nye meldingen.  
Merverdiavgift skal ikke lenger oppgis på tolldeklarasjonen og betales til Tolletaten, men gjøres opp ved 
terminforfall sammen med innenlands merverdiavgift. Alle varer skal likevel fortsatt rapporteres, 
fremlegges og deklareres til tollmyndighetene som i dag.  
 

RF skjemaene får nye navn. 

 RF-0002 og RF-0004 får både nye og endrede poster. 

Skattemeldingen vil inneholde 19 poster fremfor 11 som omsetningsoppgaven har i dag. 

 Det vil være en inndeling i grupper fra A til H 

 Terminer og frister for innlevering vil være som før. 

 Ved innsendelse blir det skilt på hovedmelding og endringsmelding 

 Det vil være to typer endringsmelding, tilleggsmelding eller korrigert melding 
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RF-0002 ser nå slik ut: 

 

Mvameldingen har tre meldingsdeler. Opplysninger om den skattepliktige, meldingsopplysninger og 
avgiftsposter. Vi vil konsentrere oss om avgiftspostene 

Postene som er markert med rødt på mvameldingen er nye, mens postene markert med gult er endret.  

Hovedhensikten er å få plass til behandling av innførselsmerverdiavgift: 

Post 9-11: Utgående innførselsmerverdiavgift 

Post 17-18: Inngående innførselsmerverdiavgift (hvor post 17 også inneholder behandling av tjenester ) 
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Post 1 og 2 

 

Post 1 vil nå kun vise omsetning utenfor loven. Denne brukes bare av Statistisk sentralbyrå, og omfatter 
unntakene etter merverdiavgiftslovens kapittel 3. Posten er også en kontrollpost for beløpsgrensen ved 
registrering i merverdiavgiftsregisteret. 

Post 1 omfatter ikke tilskudd som ikke er omsetning, gevinster av kapital, finansielle inntekter, renter og 
utbytte av aksjer. Omsetning i utlandet er heller ikke med her.  

Post 2 inkluderer all deklareringspliktig aktivitet innenfor merverdiavgiftsloven med ulike mva satser og 
eventuelt 0 sats. Kjøp av fjernleverbare tjenester og innførsel av varer vil fra 2017 være med her. 
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Visning sum post 2 

 

I post 2 vises grunnlagsfeltene fra post 3 til 12. 

 

Post 3-5 

Innenlands omsetning og uttak 

 

Her er det ingen endringer utover nummer på posten.  
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Post 6 – 8 

 

Disse postene er en oppsplitting av gammel post 3, for å få renere poster og bedre kontroll. 

Post 7: Her føres selgers omsetning av klimakvoter og gull. Denne omsetningen er ikke fritatt for avgift, 
men avgiften skal beregnes og betales av kjøper. 

Post 8: Viser utførsel isolert fra øvrig fritatt omsetning. 
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Post 9-11 

 

Innførsel betyr å bringe en vare til merverdiavgifts- / tollområdet. 

Typisk innførsel er varekjøp- men leie, lån, gave og innførsel av egne eide varer er også relevante tilfeller. 

Utgående innførselsmerverdiavgift skal oppgis fordelt på de gjeldene mva – satsene for varer -25%, 15% 
og 0 %. 

Virksomheter med forholdsmessig fradrag skal oppgi all merverdiavgift som oppstår ved innførsel av 
varer. Eks, kjøper man en vare til 1000 kroner og har forholdsmessig fradrag på 50 %, vil det bli beregnet 
250 i utgående innførselmva og inngående innførselsmva på 125, og man blir da skyldig 125 til 
skatteoppkrever.  

I post 11 føres innførte varer som er unntatt eller fritatt for mva ved innenlands omsetning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Visning innførsel av varer 

 

Her vises postene som blir påvirket ved føring av innførsel av varer fra utlandet. 

 

Post 12-13 

 

Post 12, «tjenester kjøpt fra utlandet, og beregnet avgift 25%», er utskilt for å kunne sammenholdes med 
post 17(fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25%)  
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Post 13, som nå gjelder innenlandsk kjøp av gull og klimakvoter, skal ikke med i post 2 på kjøpers mva – 
melding, fordi det er selgers omsetning og skal rapporteres i selgers mva – melding post 7. 

Visning kjøp av fjernleverbare tjenester 

 

Her vises det hvilke poster som blir påvirket ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utland. 

 

Post 14-16 Fradragsberettiget 
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Post 14 – 16 er videreføring av gammel post 8 -10 

Forskjellen et at fradragsberettiget inngående mva ved innførsel av varer og kjøp av fjernleverbare 
tjenester føres i post 17 og 18. 

 

Post 17 Fradragsberettiget 

 

Post 17 skal normalt ikke overstige sum av post 9 og 12 i en hovedmelding 

Dersom post 17 overstiger summen av post 9 og 12, vil Altinn kreve utfylling av merknadsfelt.  
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Post 18 

 

Post 18 skal normalt ikke overstige post 10 i en hovedmelding.  

 

Post 19 

 

Post 19 tilsvarer post 11 i dag , og viser avgift å betale eller avgift tilgode.  
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Hvordan påvirker dette Financials? 

Når du oppretter nye Visma.net klienter etter oppgraderingen vil disse bli opprettet med nye koder og 
profiler i henhold til nytt regelverk for Skattemelding for merverdiavgift.  

I beskrivelsen under vil vi først gå gjennom hva som er nytt. Deretter går vi gjennom hva som må gjøres 
med oppgraderte klienter. Dette er ingen komplett dokumentasjon av Avgiftsmodulen, kun en hjelp til å 
klargjøre eksisterende data for nye krav. 

  

Hva er nytt: 

Her viser vi hvordan standard grunndataene i forbindelse med merverdiavgift blir opprettet i nytt firma. 

Avgiftssoner   

Det er opprettet nye avgiftssoner for å skille mellom salg og kjøp. De er knyttet til nye avgiftskoder. 

Avgiftssoner finner du under Avgifter – Arbeidsområde - Vedlikehold og Avgiftssoner.  

 

 

 

 

Avgiftskoder  

Det er opprettet nye avgiftskoder. Avgiftskoder finner du under Avgifter – Arbeidsområde – Vedlikehold - 

Avgifter. Kode 1-92 er nye. 
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Avgifter 

Det er opprettet nye avgifter. De finner du under Avgifter – Arbeidsområde – Vedlikehold - Avgifter.  

 

 

Kundeprofil 

Det er opprettet en ny kundeprofil: Norske kunder Avgiftsfrie. Den er satt opp med korrekt avgiftssone og 

eksporttype. Profilene finner du under Kundereskontro - Konfigurasjon - Innstillinger. De to andre 

profilene er oppdatert med korrekt avgiftssone og eksporttype. 
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Leverandørprofil 

Det er ikke opprettet noen nye leverandørprofiler men de fem eksisterende er oppdatert med korrekte 

avgiftssoner og importtyper. 

 

Leverandør 

Leverandør 49998 er opprettet i forbindelse med registrering av innførselsmva. Denne er knyttet til 

Avgiftssone 14. 
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Vareprofiler 

På vareprofilene er det opprettet nye felt for avgiftskoder.  

 

 

Hovedbokskontoer 

Kontoplan er oppdaterte med nye avgiftskoder. Avgiftskodene på kontoplan blir benyttet som forslag ved 

registrering av mvabilag i Hovedboksmodulen. 

Hovedbokskonto 2702 er opprettet. 
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Posteringstyper  

Posteringstype på Betalingskonto er oppdatert med nye avgiftssoner. Posteringstyper benyttes i 

bankstyringsmodulen. De finner du under Bankstyring – Arbeidsområde - Betalingskontoer.  

 

Ny funksjonalitet for å foreslå avgiftskode på ordre-/fakturalinjen 

Når du skal registrere en ordre/faktura med varenummer blir det automatisk foreslått en avgiftskode på 

linjen. Hvilken avgiftskode som foreslås er en kombinasjonen av avgiftssone, eksport- /importtype på 

kunde-/leverandørprofilen og de nye avgiftskodene på vareprofilen. Eksempler på dette ser du i avsnittet 

Vareprofil senere i dokumentasjonen. 
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Hva skjer ved oppgradering på eksisterende klienter 

Når du logger på et eksisterende firma etter oppgradering vil nye avgiftskoder, avgiftssoner og avgifter bli 

opprettet og oppdatert. Et oppgradert firma vil inneholde både gamle og nye avgiftskoder/soner/nr. Vi 

anbefaler allerede nå at dere tar i bruk de nye kodene/sonene men det må senest gjøres før 

bilagsregistreringen på 2017 starter. De gamle kodene kan da deaktiveres. Deaktivere gjør du ved å 

fjerne haken i feltet Aktiv på Avgiftskoden. 

Om det eksisterer koder i avgiftsoppsettet med samme nummer som de nye kodene vil det ved 

oppgradering bli lagt inn nye koder med samme nummer men med en bokstaven «I« bak. Vi kan ikke 

overskrive eksisterende data, derfor denne løsningen. Eks hvis avgiftskode 11 eksisterer fra før oppretter 

vi denne som nr 11I. 

 

Dette må du kontrollere etter oppgradering 

Avgiftssoner 

Avgiftskoder 

Avgifter 

Kunder/Kundeprofiler 

Leverandører/Leverandørprofiler 

Vareprofiler 

Vare 

Hovedbokskonto 

Betalingskontoer 

Eksisterende ordre 

Repeterende transaksjoner 

Import av transaksjoner 

 

1.Avgiftssoner 

Avgiftssoner finner du under Avgifter – Arbeidsområde – Vedlikehold.  Sone 01, 01R og 02 er gamle. 
Sone 03 til 14 er nye. 
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2.Avgiftskoder 

Avgiftskoder finner du under Avgifter – Arbeidsområde – Vedlikehold. Kode 01- 05 og 20 er gamle koder. 
Disse skal ikke benyttes i 2017. Kode 1-92 er nye. 

 

Avg.kode Beskrivelse 

01 Avgiftspliktig kjøp og salg høy sats 

02 Avgiftspliktig kjøp og salg middels sats 

03 Avgiftspliktig kjøp og salg lav sats 

04 Avgiftsfritt kjøp og salg 

05 Kjøp og salg av tjenester høy sats 

20 Kjøp og salg utenfor avgiftsområdet 

0 Ingen mvabehandling 

1 Fradrag for inngående mva (25%) 

11 Fradrag for inngående mva (15% matvarer) 

12 Fradrag for inngående mva (11,11% rå fisk) 

13 Fradrag for inngående mva (10%) 

14 Fradrag for innførselsmva (25%) 

15 Fradrag for innførselsmva (15% matvarer) 

21 Grunnlag ved innførsel av varer (25%) 

22 Grunnlag ved innførsel av varer (15% matvarer) 

23 Grunnlag ved innførsel av varer (0%) 

3 Utgående mva (25%) 

31 Utgående mva (15% matvarer) 

32 Utgående mva (11,11% rå fisk) 
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33 Utgående mva (10%) 

5 Mvafritt salg 

51 Innenlandsk omsetning med omvendt avgiftplikt 

52 Utførsel av varer og tjenester 

6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven 

7 Ingen mvabehandling (inntekter) 

81 Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva (25%) 

82 * Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva (25%) 

83 Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva (15% mat) 

84 * Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva (15% mat) 

85 Innførsel av varer som det ikke skal beregnes mva av 

86 Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva (25%) 

87 * Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva (25%) 

88 Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva (10%) 

89 * Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva (10%) 

91 Kjøp av klimakvoter eller gull med fradrag for mva (25%) 

92 * Kjøp av klimakvoter eller gull uten fradrag for mva (25%) 

 

3. Avgifter 

Det er opprettet nye avgifter. De finner du under Avgifter – Arbeidsområde – Vedlikehold - Avgifter. Det er 

definert hovedbokskontoer på avgiftene. Ved oppgradering blir standard hovedbokskontoer lagt inn på 

avgiftene, men hvis du ikke har aktuell hovedbokskonto i din kontoplan kan vi ikke legge inn denne. Du 

må derfor gå gjennom avgiftene og sjekke at hovedbokskontoene som ligger der er gyldige.  

 

4. Kunde og Kundeprofil 

 

 Kundeprofil 
Oppdater eksisterende kundeprofiler med Avgiftssone og Eksporttype. I Eksporttype registrerer 
du om salget er innenlands, innenlands fritt eller eksport. Hvorfor Eksporttype er viktig er forklart 
under avsnittet Vareprofil. 

 



20 
 

  

 

For å skille innlands salg fritt og pliktig må du opprette en ny kundeprofil for avgiftsfrie norske 
kunder. Viktig at den er koblet til rett Avgiftssone og Eksporttype.  
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Benytter du samme kundeprofil på innlandskunder pliktig og innenlandskunder fritt må du splitte 
disse slik at de ligger på to forskjellige profiler. Dette fordi innenlandskunder fritt skal benytte 
kundeprofil med eksporttype Innenlands avgiftsfritt, mens innenlandskunder pliktig skal benytte 
kundeprofil med eksporttype Innelands. Anbefaler da å bytte profil på avgiftsfrie kunder. Vil tro at 
de fleste vil ha færre avgiftsfrie enn pliktige kunder innlands og da blir det færre kunder å bytte 
profil på. Er dine innlandskunder allerede splittet på to forskjellige kundeprofiler trenger du ikke å 
bytte kundeprofil. Da holder det å oppdatere disse profilene med ny avgiftssone og eksporttype. 

Det er viktig å være klar over at endring av kundeprofil på kunde også oppdaterer avgiftssone på 
kunden, men endring av Avgiftssone på kundeprofil oppdaterer ikke Avgiftssone på eksisterende 
kunde. 

 Kunde 
Bytt til rett avgiftssone på kunder. Under har vi to eksempler. Dersom det er få kunder kan du 
følge eksempel 1. Er det mange kunder anbefaler vi å følge eksempel 2. 
 
Eksempel 1: 
Endre Avgiftssone på den enkelte kunde. 

 
 

 
Eksempel 2: 

Har du mange kunder å vedlikeholde kan dette gjøres via skjermbilde Bytt kundens avgiftssone. 
Skjermbilde finner du under Kundereskontro –Behandling - Avslutning.  

Her kan du gjøre utvalg og endre på de kundene som skal ha samme Avgiftssone. Velg 
kundeprofil og eventuelt avgiftssone for å få opp de kundene du ønsker å gjøre endring på. Disse 
kundene vises i listen. Marker de kundene som skal flyttes til ny sone, aktiver feltet Bytt 
avgiftssone og legg inn ny avgiftssone. Klikk deretter Behandle. Da vil de markerte kundene bli 
oppdatert med ny avgiftssone. Skal alle kunder som ligger i listen endres til samme Avgiftssone 
trenger du ikke krysse av for kunden. Da kan du velge Behandle alle. Da vil alle kundene i listen 
bli oppdatert med ny Avgiftssone. 
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5. Leverandør og Leverandørprofil 

 Leverandørprofil 
Oppdater eksisterende leverandørprofiler med Avgiftssone og Importtype. I Importtype registrerer 
du om kjøpet er innenlands, innenlands fritt eller import. Hvorfor Importtype er viktig blir forklart 
nærmere under avsnittet Vareprofil. 

 

 

 

Det er viktig å være klar over at endring av leverandørprofil på leverandør også oppdaterer 
avgiftssone på leverandøren, men endring av Avgiftssone på leverandørprofil oppdaterer ikke 
Avgiftssone på eksisterende leverandør. 
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 Leverandør 
Bytt til rett avgiftssone på leverandører. Under har vi to eksempler. Dersom det er få leverandører 
kan du følge eksempel 1. Er det mange leverandører anbefaler vi å følge eksempel 2. 
 
 
Eksempel 1: Endre Avgiftssone på den enkelte leverandøren. 

 
  
 
Eksempel 2: 

Har du mange leverandører du skal endre Avgiftssone på kan dette gjøres via skjermbilde Bytt 
Leverandørens Avgiftssone. Det finner du under Leverandørreskontro – Behandling - Avslutning 
og Bytt leverandørens avgiftssone.  

Her kan du gjøre utvalg og endre på de leverandørene som skal ha samme avgiftssone. Velg 
Leverandørprofilen og eventuelt avgiftssone for å få opp de leverandørene du skal gjøre endring 
på. Disse leverandørene vil da vises i listen. Marker de leverandørene som skal flyttes til ny sone, 
aktiver feltet Endre Avgiftssone og legg inn ny avgiftssone. Klikk deretter Behandle. Da vil de 
markerte leverandørene bli oppdatert med ny avgiftssone. Skal alle leverandører som ligger i 
listen endres til samme Avgiftssone trenger du ikke krysse av for den enkelte leverandør, da kan 
du velge Behandle alle. 
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 Innfører du varer fra utlandet anbefaler vi å opprette en leverandør for innførselsmva. Se 
eksempel på leverandør 49998 forklart tidligere i dokumentet.  

 

Når det gjelder punkt 4 og 5 er dette et forslag på framgangsmåte for oppdatering av eksisterende 
grunndata. Det er flere måter å gjøre dette på. Du kan f.eks opprette helt nye kunde- og 
leverandørprofiler med korrekte avgiftssoner og import-/eksporttyper, deretter knytte de nye profilene til 
eksisterende kunder/leverandører. Vi har valgt å beskrive framgangsmåtene i punkt 4 og 5 fordi vi tror 
dette er den framgangsmåten som er enklest å gjennomføre. 

 

6. Vareprofil 

Vareprofilen har blitt utvidet med åtte nye felt for avgiftskode. Både standard og egendefinerte vareprofiler 

som er registrert med avgiftskode blir oppdatert med nye avgiftskoder på disse åtte feltene. 

Feltet Avgiftskode på profilen er ikke nytt og avgiftskoden i dette feltet blir oppgradert på standard 

vareprofiler så sant beskrivelse på profilen ikke er endret. Anbefaler å sjekke at denne avgiftskoden er 

korrekt. 
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Tidligere har vi nevnt at det er ny funksjonalitet for å foreslå avgiftskode på ordre/fakturalinjen. Ved bruk 

av varenummer ved registrering av ordre-/fakturalinjer er det en kombinasjon av avgiftssone, eksport- 

/importtype på kunde-/leverandørprofilen og avgiftskodene på vareprofilen som avgjør hvilke avgiftskode 

som foreslås på linjen. 

Eksempel: 

Er det på leverandøren satt opp avgiftssone «12 Kjøp av varer fra utland, avgiftspliktig» og på 

leverandørprofilen satt opp Importtype «Importer» vil foreslått avgiftskode ved registrering av inngående 

faktura ved bruk av varenummer være avgiftskoden som er registrert i feltet «Avgiftskode importkjøp» på 

vareprofilen. 

 

7. Vare 

Avgiftskode ligger også direkte på varen. Feltet Avgiftskode på «Standard ikke lagerførte varer» blir 

oppdatert så sant du ikke har endret på standarden. Tidligere var avgiftskoden felles for kjøp og salg. I og 

med at avgiftskodene nå er splittet mellom kjøp og salg og vi kun har ett felt for Avgiftskode på varen, har 

vi valgt å legge inn avgiftskode for innkjøp på de vi oppdaterer. 
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Varer utover våre standardvarer er ikke endret. Avgiftskoden på disse må dere eventuelt endre selv. 

Denne avgiftskoden blir benyttet hvis du registrerer bilag i bankstyringsmodulen med varenummer. 

 

8. Hovedbokskontoer 

Inntekts- og kostnadskontoer i kontoplan blir oppdatert med nye avgiftskoder. Balansekontoer blir ikke 

endret. Benyttes egendefinerte avgiftskoder må dere kontrollere og eventuelt endre til ny avgiftskode på 

de kontoer det gjelder. Avgiftskoden fra kontoplan benyttes kun ved registrering av bilag i 

Hovedboksmodulen.  

Oppdaget du kontoer som manglet under gjennomgang av avgifter (punkt 3) må disse opprettes. 

 

9. Betalingskontoer 

Benytter du bankstyringsmodulen for registrering av transaksjoner må du gå gjennom Betalingskontoene 

og sjekke de posteringstypene som har avgiftssoner. Disse posteringstypene må du oppdatere med rett 

avgiftssone. Hvilke avgiftskode som foreslås ved registrering, avhenger av om du registrerer bilaget med 

eller uten varenummer. Benytter du ikke varenummer ved registrering blir avgiftskode foreslått ut fra 

standard avgiftskode som ligger på avgiftssonen på posterigstypen. Benytter du varenummer ved 

registrering er det avgiftskoden som ligger direkte på varen som blir benyttet. 

Posteringstype på Bankkonto finner du under Bankstyring – Arbeidsområde - Vedlikehold og 

Betalingskontoer. 

 

10. Eksisterende bilag som er opprettet etter gammelt regelverk, men blir ferdigstilt i 2017 etter 

nytt regelverk. 

Systemet gjør ingen endring på ordre/bilag som er opprettet før oppgradering. Har du 

ordre/innkjøp/faktura som er opprettet før oppgradering og ikke skal ferdigstilles før i 2017 bør du gå 

gjennom disse og oppdatere de med rett avgiftskode og sone.  

Eksempel: 

Har du registrert et innkjøp «innførsel av varer fra utland pliktig» før oppgradering og ikke mottar varene 

slik at du får ferdigstilt innkjøpet før i 2017 må du på dette innkjøpet endre avgiftssone og avgiftskode. 

Det kan du gjøre ved å hente opp den inngående faktura, velge fanen for Regnskapsdetaljer og endre til 

sone 12 som er standard sone for Kjøp av varer fra utland avgiftspliktig. 
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I tillegg må du endre avgiftskode på ordrelinjen til nye avgiftskoder. I eksemplet under vises ordrelinjen 

før endring til nye koder. 

 

 

11. Repeterende transer/ordre/fakturaer. 

Systemet gjør ingen endring på salg- og innkjøpsfakturaer som har status Planlagt. Har du Fakturaer eller 

Inngående fakturaer i status Planlagt bør du gå gjennom disse og oppdatere de med rett avgiftskode og 

sone.  
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Oversikt over repeterende kundetransaksjoner finner du under Arbeidsområde – Vedlikehold – 

Repeterende transaksjoner. Tilsvarende på leverandør. Du kan klikke i fakturanummeret i denne 

oversikten for å komme til den planlagte fakturaen/fakturamalen. Der oppdaterer du avgiftssone og 

avgiftskode som vist over. 

 

12. Import av fakturaer 

Ved import er det viktig å kontrollere at avgiftsopplysningene er oppdatert iht. nye regler og innstillinger.  

 

Klargjør- og Behandle skattemelding 

Klargjøring og behandling av Skattemeldingen er som tidligere. Det er lagt inn nye rapporttyper og nytt 

utseende på rapporten. Rapporttypene er Hovedoppgave, Tilleggsoppgave og Korrigert oppgave. 
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Rapporteringsperiode for 2016 viser skjema for merverdiavgift 2016 (gammelt skjema), mens 

rapporteringsperioder i 2017 viser skjema for Skattemelding (nytt skjema). 

 

Eksempler på bilag som får annen avgiftsbehandling etter nye regler: 

• Innførsel av varer 

Avgiftspliktige varer 25% 

Bokføringen av den inngående faktura fra leverandør generer ingen postering på 
mvaoppgaven. 
Avgiftssone 12 på leverandør, avgiftskode 21 på varelinje. For å få foreslått avgiftskode 

21 på varelinjen må det på Importtype på leverandørprofilen stå Importer og i feltet 

Avgiftskode importkjøp på vareprofilen stå avgiftskode 21. 

 
Avgiftspliktige varer 15% 

Bokføreing av inngående faktura fra leverandør 15% generer ingen postering på 
mvaoppgaven 

  Sone 12 på leverandør, avgiftskode 22 på vare/linje. 
  

Innførselsmva som skal rapporteres inn til Skatteetaten kan registreres på følgende måte: 

Innflrselsmva skal gjøres opp ved terminforfall. Grunnlaget for hva som skal innberettes av 
innførselmva kan hentes fra Altinn. I Financials kan du føre dette ved å opprette en inngående 
faktura på leverandøren du har opprettet for innberetning av innførselmva. Som forklart tidligere 
er denne satt opp med Avgiftssone 14. 
Legg inn varelinjer pr %-sats. 
 
Eksempel: 
-En varelinje for totalsummen for innførselmva 25%. Du trenger ikke bruke varenummer. Legg inn 
grunnlaget og avgiftskode 81. 
-En varelinje for totalsummen 15%. Register grunnlaget, benytt avgiftskode 83. 
-En varelinje for totalsummen av alle avgiftsgrunnlag som føres negativt som motpostering 
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I tabellen under vises en oversikt over kombinasjoner av avgiftskoder/avgiftssoner og plassering på 

skjema Skattemeldingen for mva.  

Eksempel: Du har et kjøp innlands som skal på post 14 på skattemeldingen. Ut fra tabellen finner du post 

14. Følger du denne linjen ser du at i oppgradert firma foreslås avgiftssone 10 og avgiftskode 1. 

Du har et salg innland 25% som skal på post 3 i skattemeldingen. Ut fra tabellen finner du post 3. Følger 

du denne linjen ser du at i oppgradert firma foreslås avgiftssone 04 og avgiftskode 3. 

Du har kjøpt en tjeneste fra utlandet 25% med fradrag som skal på post 12 og 17 på skattemeldingen. Ut 

fra tabellen finner du post 12/17. Følger du denne linjen ser du at i oppgradert firma foreslås avgiftssone 

13 og avgiftskode 86. 

 

Tekst Type 
Avg.sone 

nyinnst 

Avg.sone 

oppgr firma Avg.kode   

Post i 

skattemelding 

Ingen mvabehandling   
 0  

Fradrag for inngående mva (25%) Innkjøp 10 10 1 14 

Fradrag for inngående mva (15% matvarer) Innkjøp 10 10 11 15 

Fradrag for inngående mva (11,11% rå fisk) Innkjøp 10 10 12 15 

Fradrag for inngående mva (10%) Innkjøp 10 10 13 16 

Fradrag for innførselsmva (25%) Innkjøp 14 14 14 17 

Fradrag for innførselsmva (15% matvarer) Innkjøp 14 14 15 18 

Grunnlag ved innførsel av varer (25%) Innkjøp 12 12 21 -- 

Grunnlag ved innførsel av varer (15% 
matvarer) Innkjøp 12 

12 

22 -- 

Grunnlag ved innførsel av varer (0%) Innkjøp 12 12 23 -- 

Utgående mva (25%) Salg 01 04 3 3 

Utgående mva (15% matvarer) Salg 01 04 31 4 

Utgående mva (11,11% rå fisk) Salg 01 04 32 4 

Utgående mva (10%) Salg 01 04 33 5 

Mvafritt salg Salg 01/02 04/05 5 6 

Innenlandsk omsetning med omvendt 
avgiftplikt Salg 01 

04 

51 7 

Utførsel av varer og tjenester Salg 03 03 52 8 

Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven Salg 01/02 04/05 6 1 

Ingen mvabehandling (inntekter) Salg  
 7  

Innførsel av varer med fradrag for 
innførselsmva (25%) Innkjøp 14 

 
14 81 9/17 

Innførsel av varer uten fradrag for 
innførselsmva (25%) Innkjøp 14 

 
14 82 9 

Innførsel av varer med fradrag for 
innførselsmva (15% mat) Innkjøp 14 

 
14 83 10/18 

Innførsel av varer uten fradrag for 
innførselsmva (15% mat) Innkjøp 14 

 
14 84 10 
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Innførsel av varer som det ikke skal beregnes 
mva av Innkjøp 14 

 
14 85 11 

Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for 
mva (25%) Innkjøp 13 

 
13 86 12/17 

Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for 
mva (25%) Innkjøp  

 

87 12 

Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for 
mva (10%) Innkjøp 13 

 
13 88 12/17 

Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for 
mva (10%) Innkjøp  

 

89 12 

Tjenester kjøpt av klimakvoter eller gull med 
fradrag for mva (25%) Innkjøp 10 

 
10 91 13/14 

Tjenester kjøpt av klimakvoter eller gull uten 
fradrag for mva (25%) Innkjøp  

 

92 13 
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