
 
 
 
 
 

Årsavslutningsveiledning 2018 
 

Visma.net Payroll  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Innhold 
 

Kontroll og korrigering 2 
Halv skatt 2 
Firmabil 3 
AFP/OTP 5 
Forsikringer 5 
Godkjenne timelister og reiseregninger 6 

Avstemming 6 
Kontroller opplysninger om arbeidsforhold 6 
Kontroller lønnsarter i forhold til veiledningen til Altinn 7 
Kontrollere a-melding retur 8 
Avstemming Altinn 9 
Avstemme Payroll mot regnskap 11 
Rapporter i Payroll 12 

Sammenstilling til inntektsmottaker 13 

Nytt år 16 

Overføring av feriedager 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visma.net Payroll support 1 



Kontroll og korrigering 

Halv skatt 
Det er i tjenesten Employees du bestemmer i hvilken måned selskapet skal trekke halv skatt 
i lønnskjøringen. Du finner denne innstillingen under menyen “Selskapsinnstillinger / 
Diverse”. 
Her kan du velge om du ønsker at halv skatt skal trekkes i november eller desember 
lønnskjøringen: 
 

 
 
Er det ansatte som skal ha full skatt i aktuell måned så angis det på den ansatte under 
arkfanen “Employees / Aktuell ansatt / Ansatt / Skatt”.  
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Firmabil 
Firmabil knyttes til de ansatte i Employees, under menyen “Ansatt / Bil”. Her defineres også 
gyldighetsperioden (fra og evt. til dato). 

 
 
I Payroll beregnes fordelen for firmabil ut ifra opplysningene om bilen, som er registrert på 
arkfanen Employees under “Innstillinger / Bilregister”, og opplysningene som ligger på den 
ansatte. Dette skjer automatisk på lønnsart “310000 - Firmabil”: 

 
 
 
I noen tilfeller kan du ha behov for å korrigere firmabil.  
 
Eksempel: 
En ansatt har hatt tilgang til en firmabil ut november. Dette blir ikke oppdaget før etter at 
desemberlønnen er kjørt og betalingen er bekreftet. Den ansatte har derfor blitt beskattet en 
måned for mye. Hvordan rette dette? 
 
Først og fremst så må det legges på en tildato på firmabilen inne på den ansatte: 

 
 
Siden den ordinære lønnskjøringen for desember er bekreftet, så må vi opprette en ny 
ekstra lønnskjøring i samme periode. Trykk på “Ny lønnskjøring”, fyll ut en tittel og velg en 
utbetalingsdato (Ikke huk av for løpende lønnskjøring!): 
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I den ekstra lønnskjøringen vil du nå se at Payroll automatisk korrigerer beløpet som har blitt 
trukket for mye: 
 

 
 
 
 
☝  MERK! 
Det er ikke mulig å opprette en trekkfri lønnskjøring i Payroll. Så dersom du kun har 
naturalytelser i en lønnskjøring, så må skatten korrigeres manuelt. Dette gjøres ved å 
registrere lønnsart “89010 - Ekstra skattetrekk, variabel” som en variabel transaksjon 
med motsatt fortegn (-). Da vil du få “nullet” ut skatten som blir beregnet i 
lønnskjøringen: 
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AFP/OTP 
Beregning og betaling av arbeidsgiveravgift skal registreres på lønnsart 60000, 
“Tjenestepensjon, OTP” på en av de ansatte som en variabel transaksjon.  

 
 

Forsikringer 
Det anbefales at forsikringer legges inn som en fast transaksjon på den ansatte, slik at dette 
innberettes hver måned. Men i slutten av året kan du ha behov for å korrigere beløpene som 
har blitt innberettet.  
Lønnsartene som finnes for forsikringer i Payroll, håndteres som faste transaksjoner. Har du 
innberettet for mye forsikringer legger du opp det som en fast transaksjon under “Employees 
/ Aktuell ansatt / Transaksjoner / Faste”. Legg inn dato 01.01.17 - 31.12.17 med beløpet i 
minus du ønsker å korrigere. 
 

 
 
Har du glemt å registrere forsikringer på en ansatt så legger du det inn på vanlig måte under 
“Faste”. Legg inn den datoen forsikringen skulle ha gjeldt ifra. Payroll vil automatisk beregne 
beskatningen og innberetningen for alle månedene i neste åpne lønnskjøring.  
 
 
☝  MERK! 
Dersom denne korrigering foretas i en egen lønnskjøring, altså uten ordinær lønn, så 
må skatten korrigeres manuelt. Det er ikke mulig å sette en lønnskjøring i Payroll som 
trekkfri, som nevnt under “Firmabil”.  
Skatten legges da inn som en variabel transaksjon med motsatt fortegn på lønnsart 
“89010 - Ekstra skattetrekk, variabel”. 
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Godkjenne timelister og reiseregninger 
Det første man bør gjøre når man skal begynne med årsavslutningen er å gå inn i calender å 
sjekke at den ansatte har godkjent sine timelister. Hvis dette ikke er gjort bør den ansatte få 
beskjed om at dette må gjøres innen en gitt dato. Gå inn på arkfanen Approval å sjekk at alle 
timelister og reiseregninger er godkjent. Hvis det er noe som ikke er godkjent så bør dette 
gjøres før man går videre, slik at resterende timer, overtid, reiseregninger og evt andre 
ytelser kan utbetales i en ordinær- eller evt ekstrakjøring på korrekt år.  
 
☝  MERK! 
Det kommer nye diettregler i 2018. Vi anbefaler at alle ansatte gjør seg ferdig med alt 
av reiser i desember innen 31.12.17. Dersom en ansatt registreres en reise i desember 
2017, men reisen blir først godkjent og utbetalt i Januar 2018 så skal man følge 
kontantprinsippet.  Dvs. at man må skattlegges 150 kr av dietten. 

 

Avstemming 
 

Kontroller opplysninger om arbeidsforhold 
Når man har godkjent alt av reiser og timelister burde man gå inn på Employees og sjekke at 
arbeidsforholdet til de ansatte er riktig lagt inn. Er det feil her må man endre dette, for så å 
sende en ny a-meldingen slik at dette blir innrapportert i a-meldingen. Arbeidsforholdene kan 
også sjekkes ved å ta ut rapporten A-melding kontrollrapport  som ligger under Payroll / 
Rapporter / Standardrapporter for siste A-melding, men vær obs på at de ansatte som evt 
har sluttet eller de arbeidsforholdene som er avsluttet i løpet av året, ikke vil vises på denne 
rapporten siden denne kun inneholder opplysninger om den respektive A-meldingen.  
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Kontroller lønnsarter i forhold til veiledningen til Altinn 
Det vil være lurt å kontrollere at lønnsartene er korrekt rapportert. Spesielt gjelder dette de 
lønnsartene som er opprettet i inneværende år eller som er det er gjort endringer på i løpet 
av året, mot veiledningen på Altinn. Alle lønnsarter det er gjort endringer på, vil være markert 
med en pin.  
 

 
 
Lønnsarter som er opprettet av deg som kunde kan identifiseres ved at de ikke “henter data 
fra” “Root”. 

 
 
Dersom du ikke får frem ønskede kolonner i oversiktsbildet kan du trykke på tannhjulet 
øverst til høyre og sette på haken på kolonnen som ønskes vist.  
 
I vårt eksempel har vi en feil lønnsbeskrivelse fra 01.02.2017. 

 
 
For å rette opp en lønnsart som har hatt feil lønnsbeskrivelse må du endre selve lønnsarten 
fra den datoen der lønnsarten først ble benyttet i en lønnskjøring, f.eks 01.02.2017. Under 
fanen “Innberetning” A-melding må du endre til korrekt lønnsbeskrivelse, og lagre.  
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Neste gang du sender A-melding vil Payroll sende opp igjen alle A-meldinger som er 
påvirket av denne endringen, tilbake til endringsdatoen du la inn på lønnsarten. Har du ingen 
flere lønnskjøringer igjen i 2017, oppretter du en ny kjøring. Her vil det ikke være noe 
betalinger.  
 

 
 
Bekreft denne lønnskjøringen slik at A-meldingen blir generert. Da vil Payroll sende 
erstatningsmeldinger for alle månedene med riktig lønnsbeskrivelse isteden.  
 

 
 

Kontrollere a-melding retur 
Når alle lønnskjøringer er ferdig og ansattopplysninger er sjekket, kan man begynne å 
sjekke at alle a-meldinger godkjent. Dette gjør man ved å gå til Payroll / Rapporter / 
A-melding og sjekke at alle a-meldinger for året ligger under “Godkjent”. Hvis det er noen 
a-meldinger som ligger under “åpne” så bør du sjekke hva som gjør at a-meldingen ikke er 
godkjent og rette dette.  
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Avstemming Altinn 
I Altinn kan du bestille et avstemmingsskjema for valgt(e) kalendermåneder. Det anbefales 
at denne tas ut hver termin for å se at det du skal betale stemmer overens med det du har 
rapportert. Denne rapporten kan også brukes ved avstemming på slutten av året.  
Skjemaet heter A06 og må bestilles i Altinn.  

 
 
Ved bestilling kan du velge om skjemaet skal inneholde spesifiserte opplysninger om inntekt, 
forskuddstrekk og fradrag per ansatt og status på arbeidsforhold dersom du bare velger en 
måned: 
 

 
 
Svaret på bestillingen vil legge seg under “Til behandling” i Altinn.  
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Da får du en Excel rapport tilbake som kan se ut som denne: Desember (Kalendermåned 
2017-12)  
 

 
 
Når det er tatt ut bare for en måned, og du har valgt ved bestilling at du ønsker status på 
arbeidsforhold, får du også en egen fane med opplysningspliktige arbeidsforhold: 

 
A07 skjema som du tar ut i Altinn kan du bruke til å avstemme mot rapporten “A-melding 
kontrollrapport”.  
 
Dersom du bestiller A06 for hele året, kan du også avstemme skatt og arbeidsgiveravgift mot 
rapporten Regnskapsrapport, detaljert og/eller bokføringen i regnskapet.  
 
 
 
 
 

Visma.net Payroll support 10 



Avstemme Payroll mot regnskap 
Så lenge alle A-meldinger er godkjent kan man begynne å avstemme Payroll mot det som 
ligger i regnskapet. Her kan man ta ut “Regnskapsrapport detaljert” som man finner under 
Payroll /  Rapporter. Hvis man vil ha med akkumulatorer på rapporten så kan du fjerne det 
utvalget på høyre side. Denne rapporten burde man ta ut i excel slik at man kan bearbeide 
den videre, f.eks. summere alle kontoer.  
 
En annen rapport som det er lurt å ta ut er “Registreringsliste”. Denne viser hva som er kjørt 
pr ansatt. Her kan du også fjerne utvalget til høyre dersom du ønsker å få med 
akkumulatorer på rapporten.  
 
Neste rapport man burde kontrollere er “Rapport negative utleggstrekk”. Denne viser om det 
er noen utleggstrekk som ikke har blitt trekt, eller der hele beløpet som skulle ha vært trekt 
på en måned ikke har blitt trekt.  
 
En annen rapport som man burde ta ut og kontrollere er feriepengelisten. Sjekk at det er 
riktig avsatt både til den ansatte og i regnskap.  
 
Den siste rapporten som burde tas ut er A07 avstemmingsrapport som ligger i altinn. Denne 
burde bestilles på hele året slik at man kan sjekke at det rapportert riktig ytelser, og at 
arbeidsgiveravgift og skatt stemmer med det som ligger i Payroll og eventuelt regnskap. Hvis 
man vil, kan man også bestille denne pr måned slik at man kan sjekke at det er innrapportert 
riktig på de ansatte. Avstemmingsrapporten pr. måned kan avstemmes mot “Amelding 
kontrollrapport” hver måned om ønskelig.  
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Rapporter i Payroll 
I Payroll finnes det et utvalg av rapporter som kan benyttes i forbindelse med avstemming. 
Disse finner du under menyen “Rapporter / Standardrapporter”: 

 

 
Rapporter kan også hentes frem inne på hver lønnskjøring (under steget “Betaling og 
rapportering”).  
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Sammenstilling til inntektsmottaker 
 
Sammenstilling over innrapporterte opplysninger skal erstatte tidligere lønns- og 
trekkoppgave til arbeidstaker. Denne skal sendes ut til inntektsmottaker for å få oversikt over 
forrige års innrapporterte opplysninger om seg selv fra arbeidsgiver. Denne skal sendes ut til 
de ansatte innen 1.februar. 
 
Sammenstillingen inneholder: 

- Summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser) 
- Summen av feriepengegrunnlaget 
- Summen av rapportert forskuddstrekk 

 
Rapporten ligger under arkfanen “ Payroll / Rapporter / Standardrapporter”. 
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Denne rapporten dukker også opp etter at den siste lønnskjøringen i et lønnsår er kjørt. Da 
vil du få opp “Årsavslutning 2017”: 
 

 
 
Hvis du går inn på denne, kan du velge å laste ned sammenstillingsrapporten, enten for alle 
ansatte eller for et utvalg. Per i dag er det ikke mulig å sende denne rapporten til de ansatte 
via Mobile Payslip, så det er kun pdf rapporten som er tilgjengelig.  
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☝  MERK! 
For at beløp som er registrert som inngående saldo skal fremkomme på denne 
rapporten, så må det være registrert a-meldingskoder på lønnsartene. 
A-meldingskoder finnes ikke på noen av standard lønnsartene for inngående saldo 
(IS). Så derfor må man lage egne IS lønnsarter dersom man ønsker at IS skal 
fremkomme på sammenstillingsrapporten. 
 
For eksempel, inngående saldo for fast lønn: 

1. Kopier f.eks. lønnsart “110000 - IS Brutto lønn”. Gi den nye lønnsarten et nytt navn 
og legg gjerne inn en beskrivelse: 

 
 

2. Ikke gjør noen endringer på fanen Generell informasjon eller Visning. Under fanen 
Visning er det huket av for Inngående saldo. Denne huken gjør at beløpet som 
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registreres på denne lønnsarten ikke blir med i A-meldingen, selv om vi nå skal legge 
til a-meldingskoder. 

3. Under fanen “Innberetning A-melding” må vi nå legge til korrekte a-meldingskoder. 
For fast lønn så blir dette slik: 

 
 
 

Nytt år 
 
Nytt år blir automatisk opprettet i Payroll dersom du har opprettet en løpende lønnskjøring:  
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Overføring av feriedager 
Antall feriedager som ikke er registrert per 31/12 vil automatisk komme som overførte 
feriedager i neste ferieår. Saldoen i menyen på høyre side blir ikke oppdatert før man faktisk 
er over i et nytt år. Når en ansatt skal begynne å registrere en ferie for 2018 så vil det vises 
riktig. 

 
 
Dersom du har behov for å justere årets feriedager på de ansatte, f.eks på grunn av 
manglende opptjening (trekkes for mindre dager pga manglende opptjening fra tidligere), så 
kan dette gjøres under menyen “Ferieberegning”. Endringer i denne menyen påvirker kun 
det året man gjør endringer på.  
F.eks. dersom en ansatt bare skal ha 15 dager ferie pga manglende opptjening, registrerer 
du 15 dager under “Resterende dager”: 
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