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Hvordan fungerer avgifter i Visma.net ERP?



Hvordan fungerer avgifter i Visma.net ERP?
● Avgiftskode registreres på dokumentlinjene
● Avgiftssonen avgjør om en avgiftskode kan benyttes på et dokument
● Avgiftskoden er koblet til et avgiftsnummer og er grunnlaget for mva-beregningen på 

dokumentet

● Avgiftsnummeret er koblet til en rapporteringsgruppe med tilhørende linjer

Avgiftskoder Avgiftsnummer Rapporteringsgrupper

RapporteringslinjerAvgiftssoner



Hva er nytt i Visma.net ERP?



Hva er nytt i Visma.net ERP?

● Avgiftskoder (TX2055PL)
○ Gamle avgiftskoder forblir uendret, men kobles til nye avgiftsnummer
○ Nye koder for tap på krav, uttak og justering er lagt til

● Avgifter (TX2050PL)
○ Gamle avgiftsnummer termineres 31.12.2021, 

med unntak av 0F og 6F som er termineres ved oppgradering
○ Nye avgiftsnummer for rapportering fra 2022 er lagt til
○ Enkelte avgiftsnummer har vært brukt tidligere, de det gjelder 

er derfor opprettet med suffix “N”

● Avgiftssoner (TX2060PL)
○ Ingen endringer



Hva er nytt i Visma.net ERP?

● Rapporteringsgrupper og linjer
○ Nye rapporteringsgrupper er lagt til
○ Gamle rapporteringslinjer er gyldig til og med  termin 06-2021/12-2021
○ Nye rapporteringslinjer er gyldig fra termin 01-2022

● Behandle avgiftsrapport (TX502000)
○ Ny knapp for validering av mva-meldingen er lagt til og 

er gyldig fra termin 01-2022
○ Mva-meldingen valideres alltid ved innsending, 

ved feil må det rettes opp før ny innsending



Hva er nytt i Visma.net ERP?
Oversikt over avgiftskoder, avgiftsnummer og tilhørende avgiftssone finnes i Community:
https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-net-ERP/Hva-er-nytt-i-Visma-net-ERP-ve
rsjon-8-76-publiseres-natt-til/ba-p/425647?attachment-id=12722

Avgiftskode Avgiftssone Avgiftsnr
2017-2021

Avgiftsnr
2022- 
Nye firma etter 8.72

Avgiftsnr
2022- 
Oppdaterte firma

0 10,11,14 0, 0F 0 0

0T (Ny) 01,02,03, (04, 05*) -- 0T 0T

1 10 14 1 1N

1J  (Ny) 10 -- 1J 1J

1TB (Ny) 10 -- 1TB 1TB

11 10 15 11 11N

11D 10 14D 11D 11D

https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-net-ERP/Hva-er-nytt-i-Visma-net-ERP-versjon-8-76-publiseres-natt-til/ba-p/425647?attachment-id=12722
https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-net-ERP/Hva-er-nytt-i-Visma-net-ERP-versjon-8-76-publiseres-natt-til/ba-p/425647?attachment-id=12722


Avgiftskoder (TX2055PL)
Oversikt over alle avgiftsnummer finner du ved å gå til:
Meny -> Flere valg -> Avgifter -> Avgiftskoder (TX2055PL)



Avgiftskoder (TX2055PL)
Eksempel på avgiftskode uten endringer.



Avgiftskoder (TX2055PL)
Eksempel på avgiftskode som har fått nytt avgiftsnummer fra 01.01.2022.



Avgifter (TX2050PL)
Oversikt over alle avgiftsnummer finner du ved å gå til:
Meny -> Flere valg -> Avgifter -> Avgifter (TX2050PL)



Avgifter (TX2050PL)
Eksempel på avgiftsnummer som videreføres.



Avgifter (TX2050PL)
Eksempel på avgiftsnummer som termineres 31.12.2021.



Avgifter (TX2050PL)
Eksempel på nytt avgiftsnummer som er gyldig fra 01.01.2022.



Dette bør alle kontrollere



Dette bør alle kontrollere

1. Opprett en utgående faktura med typiske avgiftskoder som benyttes i ditt firma
2. Sett dato til 2021
3. Kontroller fanen avgiftsdetaljer og se at riktige poster hentes

4. Endre dato til 2022
5. Kontroller fanen avgiftsdetaljer og se at riktige SAF-T mva-koder hentes

Gjør tilsvarende med en inngående faktura. 



Eksempel på utgående faktura 2021
Avgiftsnummeret som hentes avgjøres av datoen på fakturaen.



Eksempel på utgående faktura 2022
Avgiftsnummeret som hentes avgjøres av datoen på fakturaen.



Eksempel klargjør avgiftsrapport 2021
Linjene som hentes er postene på mva-meldingen for 2021.



Eksempel klargjør avgiftsrapport 2022
Linjene som hentes er SAF-T mva-kodene for mva-meldingen 2022.



Hva må du være oppmerksom på?



Avgiftsfrie firma

Ved oppgradering gjør vi en kontroll for å se om et firma er avgiftsfritt. Vi sjekker om 
følgende avgiftsnummer har avgiftssats 0,00 %:

● Avgiftsnummer 01, 02, 03 fra før 2016
● Avgiftsnummer 3, 4, 5, 9, 14 fra 2017

Dersom et eller flere av avgiftsnumrene har en avgiftssats vil firmaet regnes som 
avgiftspliktig og få lagt inn satser som gjelder fra 01.01.2022.

Vi anbefaler derfor å kontrollere samtlige avgiftsnummer før årsskifte. 



Avgiftsfrie firma

Kontroll av avgiftsnummer:

1. Gå til Meny -> Flere valg -> Avgifter -> Avgifter (TX2050PL) 
2. Åpne det første avgiftsnummeret i listen
3. Kontroller at avgiftssatsen på linjene er 0,00 %

Dersom satsene ikke 0,00 %:

4. Huk av for “Inkluder i avgiftsfritt gr.lag” og fjern eventuell hake for 
“Inkluder i avgiftspliktig sats”
Avgiftssatsen blir automatisk 0,00 % på linjene

5. Klikk lagre, før du går videre til neste avgiftsnummer



Avgiftsfrie firma



Firma med gamle avgiftssoner

Firma som var en del av oppdateringen i forbindelse med endringene av mva-meldingen i 
2017, som fortsatt benytter gamle avgiftssoner vil ikke få oppdatert disse. Tilsvarende 
gjelder dersom du har egendefinerte avgiftssoner.

Vi anbefaler å endre avgiftssone på kunder og leverandører som følger:

Avgiftssoner for kunder
01 Avgiftspliktig -> 04 Salg innenlands, avgiftspliktig
02 Avgiftsfri -> 05 Salg innenlands, avgiftsfritt
03 -> 03 Salg til utlandet, avgiftsfritt (ingen endring)

Avgiftssoner for leverandører 
01 Avgiftspliktig  -> 10 Kjøp innenlands, avgiftspliktig
02 Avgiftsfri -> 11 Kjøp innenland, avgiftsfritt eller 12 Kjøp innenland, avgiftsfritt
01R Avgiftpliktig kjøp tjenester utland -> 13 Kjøp av tjenester fra utlandet, avgiftspliktig



Firma med gamle avgiftssoner

Endring av avgiftssone på kunder:

1. Gå til Meny -> Kundereskontro -> Endre kundeinformasjon (AR50107S) 
2. Velg kundeprofil i listen og eventuelt avgiftssone
3. Sett feltet “Endre informasjon i kolonnene” = Avgiftssone
4. Velg avgiftssonen du ønsker å endre til i feltet “Ny avgiftssone”
5. Huk av de kundene du ønsker å endre og klikk “Behandle”

Alternativt klikk “Behandle alle”



Firma med gamle avgiftssoner



Firma med gamle avgiftssoner

Kontroll av avgiftssone på kundeprofil:

1. Gå til Meny -> Kundereskontro -> Kundeprofiler (AR2010PL) 
2. Kontroller at kundeprofilene i listen har riktig avgiftssone

Ved behov for endring av avgiftssone:

3. Klikk deg inn på kundeprofilen
4. Endre sone i feltet “Avgiftssone”
5. Klikk lagre



Firma med gamle avgiftssoner



Firma med gamle avgiftssoner

Tilsvarende endring må gjøres på leverandører og leverandørprofiler. 

Endring av avgiftssone på leverandører:
Gå til Meny -> Leverandørreskontro -> Endre leverandørinformasjon (AP50107S) 

Endring av avgiftssone på leverandørprofiler:
Gå til Meny -> Leverandørreskontro -> Leverandørprofiler (AP2010L) 

Følg skjermbildene for kunder og kundeprofiler for fremgangsmåte.



Firma med egendefinerte avgiftskoder 
eller avgiftsnummer

Egendefinerte avgiftskoder eller avgiftsnummer er ikke oppdatert. Dette må gjøres 
manuelt. Typiske tilfeller hvor det er opprettet egne koder og nummer, er ved bruk av 
forholdsmessig fradrag.

Alternativ 1: 
Ta i bruk nye koder og nummer, legg inn ønsket fradragsberettiget sats 
ved bruk av forholdsmessig fradrag.

Endre eventuelt avgiftskode på varer og vareprofil, hvis du tar i bruk nye koder. 

Alternativ 2: 
Koble egendefinerte nummer til riktig rapporteringsgruppe og legg inn ønsket 
fradragsberettiget sats ved bruk av forholdsmessig fradrag.



Firma med egendefinerte avgiftskoder 
eller avgiftsnummer

Alternativ 1: 
Ta i bruk nye koder og nummer, legg inn ønsket fradragsberettiget sats ved bruk av 
forholdsmessig fradrag.

1. Gå til Meny -> Flere valg -> Avgifter -> Avgifter (TX2050PL)
2. Åpne ønsket avgiftsnummer for forholdsmessig fradrag

1D - Delvis fradrag innenlands inng. mva, høy sats
11D - Delvis fradrag innenlands inng. mva, middels sats
13D - Delvis fradrag innenlands inng. mva, lav sats

3. Legg inn ønsket fradragsberettiget sats på linjene
4. Klikk lagre
5. Benytt tilhørende avgiftskode på inngående faktura
6. Husk å endre avgiftskode på varer og vareprofil



Firma med egendefinerte avgiftskoder 
eller avgiftsnummer

Alternativ 1: 
Ta i bruk nye koder og nummer, legg inn ønsket fradragsberettiget sats ved bruk av 
forholdsmessig fradrag.



Firma med egendefinerte avgiftskoder 
eller avgiftsnummer

Alternativ 2: 
Koble egendefinerte nummer til riktig rapporteringsgruppe og legg inn ønsket 
fradragsberettiget sats ved bruk av forholdsmessig fradrag.

1. Gå til Meny -> Flere valg -> Avgifter -> Avgifter (TX2050PL)
2. Åpne ditt egendefinerte avgiftsnummer
3. Legg til en ny linje med startdato 01.01.2022
4. Legg inn riktig avgiftssats
5. Legg inn ønsket fradragsberettiget sats
6. Velg riktig rapporteringsgruppe, denne starter med et tall som 

henviser til SAF-T mva-koden
7. Klikk lagre
8. Benytt samme avgiftskode som tidligere på inngående faktura



Firma med egendefinerte avgiftskoder 
eller avgiftsnummer

Alternativ 2: 
Koble egendefinerte nummer til riktig rapporteringsgruppe og legg inn ønsket 
fradragsberettiget sats ved bruk av forholdsmessig fradrag.



Firma med avgiftsnummer i konflikt

Hvis du har opprettet egendefinerte avgiftsnummer som er i konflikt med de nye 
avgiftsnumrene, vil det nye avgiftsnummeret få suffix «I».



Hva er viktig å huske på ved årsskifte?



Endring av innstillinger for fakturaimport
(Innstillinger for AutoInvoice)

Avgiftsnummer for fakturaimport må oppdateres ved årsskiftet, for at faktura fra 2022 
skal få riktig avgiftsbehandling i Fakturainnboks (AP50604S).

Merk at dersom du mottar faktura fra 2021 etter du har endret innstillingene, vil disse feile 
og avgiftskoden må legges inn manuelt. 

1. Gå til Meny -> Flere valg -> Konfigurasjon -> Innstillinger for AutoInvoice (CS10250S)
2. Under “Innstillinger for fakturaimport” endrer du til riktige avgiftsnummer for 2022

Avgiftsnr. høy sats: 14 -> 1N
Avgiftsnr. middels sats: 15 -> 11N
Avgiftsnr. lav sats: 16 -> 13
Avgiftsnr. avgiftsfri: 0 -> 0 (forblir uendret)

3. Klikk lagre øverst i skjermbildet



Endring av innstillinger for fakturaimport
(Innstillinger for AutoInvoice)



Endring av innstillinger for fakturaimport
(Innstillinger for AutoInvoice)
Eksempel på faktura fra 2021 som feiler ved behandling etter at innstillingene er endret.



Endring av innstillinger for fakturaimport
(Innstillinger for AutoInvoice)
Avgiftskode må legges inn manuelt før faktura oppdateres eller sendes til Approval.



Korrigering, reversering og flytting av faktura

● Ved korrigering/reversering i 2022 av en faktura fra 2021, må du passe 
på at avgiftsnummer blir riktig under avgiftsdetaljer.

● Vi anbefaler ikke å flytte en faktura fra et regnskapsår til et annet, ved 
flytting må man påse at avgiftsnummer blir riktig.

Dette er spesielt viktig ved bruk av funksjonen “Klargjør for avslutning” 
(AP50700S). Dato vil bli beholdt og det er kun perioden som endres. 
Dette medfører differanse i mva-meldingen og feil ved validering.



Behandling av salgs- og innkjøpsordre fra 2021

● Ved endring på en salgs- eller innkjøpsordre fra 2021 i 2022, 
oppdateres avgiftsdetaljene først når du endrer dato.

● Tilsvarende gjelder for utgående faktura laget 2021 i salgsmodulen, 
endring av dato trigger oppdatering av avgiftsdetaljene.

● Ved klargjøring av en faktura i 2022 fra en salgsordre opprettet i 2021, 
vil systemet hente de riktige avgiftsnumrene på fakturaen.

Merk at avgiftsdetaljene på den opprinnelige ordren ikke vil endres.



Informasjon og bistand

For mer informasjon, se:

Visma.net ERP Community
https://community.visma.com/t5/Visma-net-ERP/ct-p/NO_SW_Vismanet_ERP

Vi legger ut opptak, presentasjon og dokumentasjon i etterkant. På nyåret 
planlegger vi ytterligere to webinarer om mva og de vil bli annonsert her. 

For bistand, kontakt din Visma partner.

https://community.visma.com/t5/Visma-net-ERP/ct-p/NO_SW_Vismanet_ERP


God jul og godt nytt år!
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