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        Oslo, 18 desember 2020. 
 
 
 
Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting®. 
 
 
Denne versjonen inneholder en del nye funksjoner, ønskede utvidelser samt korreksjoner av innmeldte 
feil. 
Vi anbefaler at du leser versjonsbrevet nøye før du tar systemet i bruk, da kan du raskt komme i gang 
med å ta i bruk de nye mulighetene denne versjonen gir.  

Før installasjon:  

Se dokumentet Installasjonsveiledning_15.10 
Det beskriver forberedelser til installasjonen, selve installasjonene og oppgraderingen og hva som må 
gjøres etterpå. 
(Dokumentet lastes ned fra nettet i format Word eller PDF.) 
 
Kontakt Visma Contracting hvis dere ønsker å bestille konsulentbistand. 
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Nyheter og forbedringer Visma Contracting 15.10 
 
 

Lønn 
 
Nye skattetabeller 
Beregning av skatt for 2021 gjort klart i versjonen. 
 
Endret tekst fra «Påleggstrekk» til «Utleggstrekk skatt»   
Vi har nå rendyrket navn på utleggstrekk til skatt til nettopp «Utleggstrekk skatt». Tidligere har dette vært 
benevnt som «Påleggstrekk». 
 
A-melding oversikt   
Lagt inn ny kolonne for «Sendt dato» 

 
 
Inntektskombinasjon   
Ny inntektskombinasjon lagt inn, og endret vedlikeholdsbildet for å ivareta ny regeltype «Utleggstrekk». 

 
 



 

Visma Contracting  – Nyheter og forbedringer versjon 15.10 

Inntektsmelding  
Beregnede timer for rapportering ved omsorgspenger og delvis fravær  
Om lønnstaker ikke har 37,5 eller 0 i antall timer i uken på arbeidsforholdet, vil systemet beregne det 
inntastede time-antallet før innrapportering. Et skjermbilde dukker opp for at bruker skal godkjenne antall 
timer pr. dag som ligger til grunn for beregningene. 
Mer omfattene beskrivelse i hjelpen til Visma Contracting. 

 
 
 
Pensjonsinnretninger i A-meldingen   
Fra 2021 er det et krav om å rapportere inn hvilken leverandør av obligatorisk tjenestepensjon bedriften 
har - pensjonsinnretning. 
Dette legges inn i Firmaopplysninger lønn – arkfane Pensjonsinnretning. 
På a-meldingen vises dette under Juridisk enhet og på tilbakemeldingen. 
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Utleggstrekk skatt i A-meldingen   
Utleggstrekk skatt blir behandlet på A-meldingen fra 2021. 
På lønnstakere som har utleggstrekk skatt vises dette på egen linje. 
Sum utleggstrekk skatt vises under Juridisk enhet. 
På tilbakemeldingen vises betalingsinformasjon for utleggstrekk skatt og dette oppdateres slik at det 
behandles i betalingsrutinen for skatt og arbeidsgiveravgift. 
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Skatt- og avgiftsbetaling   
Utleggstrekk skatt blir behandlet på A-meldingen fra 2021 og lagres automatisk ved innhenting av 
tilbakemelding. 
Behandling i betalingsrutinen er som for skatt og arbeidsgiveravgift. 

 
 
Ansettelsesform og Årsak til sluttdato på lønnstakers arbeidsforhold      
Dette er felter som må fylles ut for rapportering på A-melding fra 2021. 
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Ansettelsesform på lønnstakers arbeidsforhold   
Feltet er nå sperret for endring hvis arbeidsforholdet er rapportert eller avsluttet. 
Hvis du ikke har fått satt korrekt ansettelsesform på lønnstakeren (ble satt til «Fast ansettelse» i versjon 
15.00) må du opprette et nytt arbeidsforhold for 2021 og endre ansettelsesform der. 
 
Spørring – A-meldinger 
Ny rutine for å spørre på A-meldinger og overføre til Excel. 

 
 
Feriepengeliste 
Ny kolonne for dagsats timelønnede. 

 
 
Ambulerende virksomhet 
Det ble gjort endringer i ambulerende virksomhet / avvikende soner 01.01.16. 
Se artikkel i Community: https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-Contracting/A-Melding-
Avvikende-soner/ba-p/875 
Dette har nå myndighetene omgjort tilbake slik det var i 2015. Nå får man igjen benytte lavere sats hvis 
en ansatt jobber over 50% i perioden i en kommune med lavere arbeidsgiveravgift. 
 
Eksempel: Er virksomheten registrert i Sone 1 - 14.1% og har personer som jobber på i Sone 3 - 6,4% 
over 50% av perioden får nå virksomheten redusert arbeidsgiveravgift for disse.  Er det motsatt og 
virksomheten er registrert i Sone 3, men har personer som jobber over 50% av en periode i Sone 1 må 
firmaet betale mer arbeidsgiveravgift som det har vært hele tiden. 
 
 

https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-Contracting/A-Melding-Avvikende-soner/ba-p/875
https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-Contracting/A-Melding-Avvikende-soner/ba-p/875
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Ordre/Anlegg  
 
Fakturareserve   
Serviceordre tas nå ikke lenger med i rapport fakturareserve. Dette gjelder både fra Ordrebehandling og 
Ordrerapporter. 
 
Budsjettrapport    
Ny kolonne ved overføring til Excel: Etter kolonne «Oppnådd inntekt» vises «Herav akonto». 

 
 
Initiering ordrerapporter   
Når man sorterte rapporten på ordretype = Kontrakt/Anbud, ble ikke reklamasjonsordre tatt med. Dette er 
rettet. 
Avsluttede ordre i perioden ble ikke tatt med, dette er rettet. 

 
 
 

Regnskap 
 
AutoPay – OCR Innbetaling   
Lagt inn håntering av VIP (Visma Incoming Payment) fra AutoPay som skal erstatte OCR-innbetalinger. 
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Søk i mobiltelefon på kunder  
Ny fritekstsøk er lagt inn på kunder: søk i mobiltelefon 

 
 
Remittering 
Ny knapp for å kunne endre remitteringskode på leverandørposter (Mer beskrivelse i hjelpen til Visma 
Contracting) 
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System 
 
Vedlikehold - Brukere    
Ny knapp for overgang til «Variable pålogget bruker» 

 

 
  
 
 
 
 


