
SAF-T Visma Global 
 
SAF-T (Standard Audit File-Tax) vil bli obligatorisk fra 1. januar 2020. Fra denne datoen skal 
alle bokføringspliktige kunne gjengi elektroniske bokførte opplysninger i XML-format på 
forespørsel fra skatteetaten. Du trenger i prinsippet ikke å foreta deg noe før et eventuelt 
bokettersyn, men vi anbefaler at du går gjennom forberedelsene beskrevet nedenfor i god 
tid. Første eventuelle kontroll vil være 10. april 2020 i forbindelse med første mva termin.  
 
For mer informasjon om hvem som omfattes av regelverket, se følgende link:  
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kass
asystem/saf-t-regnskap/ 
 

Innhold i SAF-T rapporten (versjon 14.10) 
● Grunnlagsdata - firmainnstillinger, kunder, leverandører, kontoplan mm. 
● Postnummer og poststed er obligatoriske felter.  
● Inngående og utgående balanse for kunder, leverandører og kontoplan. 
● Bevegelser i perioden som er valgt. 
● Mva-koder 

 

Forberedelser 
Du bør gå igjennom kunde og leverandør registrert og sørge for at alle kunder/leverandører 
er oppdatert med postnummer og poststed. Myndighetene har dette som et krav i SAF-T 
rapporten. Dette gjelder også kunder/leverandører som er satt til utgått/sperret.  

Enhver konto må ha en SAF-T standard konto tilknyttet. Det er et eget felt på 
hovedbokskontoen hvor du kan legge inn denne kontoen.  

 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/saf-t-regnskap/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/saf-t-regnskap/


SAF-T kontonummer kan settes manuelt på hver enkelt hovedbokskonto, se ovenfor.  
Dersom du ikke ønsker å sette SAF-T kontoen manuelt, kan dette gjøres ved hjelp av en 
servicerutine i Visma Global. Det er viktig å merke seg at denne servicerutinen kun lager et 
forslag basert på standard kontoplan. Du er selv ansvarlig for å mappe korrekt. Revisor eller 
regnskapsfører kan være en god sparringspartner.  
Servicerutinen er basert på et forslag som du finner på: 
Program Files (x86) \ Visma \ Global \ Sys. Filen heter: GLSAFTAccountsMap.txt.  

Rutinen heter ‘Oppdater kontoplan med SAF-T konti’ den finner du under Verktøy \ 
Administrator rutiner \ Vedlikehold register \ Servicerutine. 

 

 

Under Verktøy \ Administrator rutiner \ Vedlikehold register \ Servicerutine vil du også finne 
rutinen ‘Oppdater SAF-T standard mvakode i hovedbokstransaksjonstabellen’.  

 

 



Rutinen oppdaterer alle hovedbokstransaksjoner med en SAF-T standard mvakode etter 
regelverk, som vist under. Kun transaksjoner hvor feltet SAF-T standard mvakode ikke er 
satt fra før, blir behandlet av rutinen. Rutinen rapporterer hvor mange transaksjoner som 
behandles for hver SAF-T mvakode. Resterende transaksjoner settes til SAF-T standard 
mvakode 0. Du kan også sette SAF-T standard mvakode manuelt i menypunktet 
Forespørsel \ Transaksjoner, i tabellen for Tilleggsinformasjon. 

 

 

Merk at disse servicerutinene må gjøres per klient.  

 
Regelverk 

 



Hvordan lage rapporten 
For å levere korrekt rapport til myndighetene må du ha versjon 14.10 eller nyere.  

Rutinen for eksport av regnskapsdata i SAF-T format, finner du under menypunktet Verktøy / 
Eksporter data / SAF-T eksport.

 

 

Da vil du få frem dette skjermbildet: 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fyll inn: 

1. Kontakt: 
Her angir du navn på den medarbeideren som står ansvarlig for innsendingen. Du kan 
hente opp en medarbeider fra nedtrekksliste og informasjon hentes automatisk fra 
medarbeiderregisteret, eventuelt fylle inn alle felt manuelt. 

2. Tilpasset kontaktdetaljer: 
Hvis du har valgt en medarbeider og noe av informasjonen mangler, kan du krysse av 
her for å åpne feltene slik at du kan tilføye den informasjonen som mangler. 

3. Rapportperiode: 
Her fyller du inn perioden du ønsker å ta ut rapporten for.  

4. 4- eller 2-sifret kontonr i SAF-T: 
Skattemyndighetene har laget to standard kontoplaner for SAF-T formatet. Den ene 
kontoplanen bygger på standard norsk kontoplan med 4 siffer i hvert kontonummer. Den 
andre grupperer kontoene på de to første sifrene i hvert kontonummer. Basert på hva du 
har fått beskjed om å levere inn, velger du 2 eller 4 siffer. 

5. Filsti:  
Velg det filområde du ønsker at filen skal genereres til. 

Deretter kan du eksportere rapporten. Du finner rapporten under valgt filområde.  
 

Altinn 

 
Rapporten må manuelt hentes inn i Altinn.  
 

1. Logg inn i Altinn.  
2. Søk på SAF-T og finn rapporten. 
3. Referanse får du fra skatteetaten.  
4. Legg inn kontaktperson. 
5. Last opp rapporten (fra valgt 

filområdet).  
6. Kontrollér skjema og SEND. 

 
 

 



Næringskodene: 
 
Vi har en egen rutine for de som bruker Næringskoder. Næringskodene (eller 
gruppekoder/gruppekategorier) må settes inn manuelt på hovedbokskontoene. Eksport av 
rapporten gjøres på samme måte, dog så må det velges SAF-T 
gruppekoder/gruppekategori. For de som benytter seg av Næringskoder istedenfor SAF-T 
kontoer, så gjøres dette på følgende måte: 
 
Det første du må gjøre er å importere SAF-T Gruppekoder og SAF-T Gruppekategorier. 
Dette gjøres ved å gå på Verktøy / Administrator rutiner / Import av systemdata. Der velger 
du å importere SAF-T Gruppekategori og SAF-T Gruppekoder:  
 

 
 
 
Etter at importen er kjørt, så må det på hver hovedbokskonto settes opp en SAF-T 
Gruppekategori og SAF-T Gruppekode. Dette må gjøres manuelt.  
 
 



 
 

 
 

For å levere korrekt rapport til myndighetene må du ha versjon 14.10 eller nyere.  



Rutinen for eksport av næringskodene, finner du under menypunktet Verktøy / Eksporter 
data / SAF-T eksport. 

 

Da vil du få frem dette skjermbilde:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Her velger du SAF-T gruppekategori og gruppekode. Fyll så inn nødvendig informasjon (se 
over for detaljert beskrivelse). Deretter kan du eksportere rapporten. Du finner rapporten 
under valgt filområde.  
 
For å sende rapporten, må dette gjøres manuelt i Altinn (se beskrivelse over for detaljert 
beskrivelse av hvordan dette gjøres).  
 
 

 
 


