SAF-T
SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. 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.
Visma.net ERP er klargjort for å ta ut data på dette formatet. I forbindelse med SAF-T-rapportering
må selskapets kontoplan kobles til standard SAF-T-kontoplan (fire- eller tosifret), og selskapets
avgiftskoder må kobles til standard SAF-T-mva koder.

Hva må gjøres i Visma.net ERP:
Kontoplan
Selskapets kontoplan må kobles til standard SAF-T kontoplan. I feltet «Off.kode1» registrerer du
SAF-T kontoverdien. I Visma.net ERP er dette feltet blankt på alle kontoer. Ved produksjon av SAF-T
rapporten kopieres verdien fra feltet «Konto» i kontoplan i Visma.net ERP til SAF-T konto hvis feltet
«Off.kode1» er blankt i kontoplan din.
På kontoer hvor SAF-T konto fraviker fra din «Konto», må du registrere SAF-T sin konto i «Off.kode 1»
feltet.

SAF-T kontoplan kan du finne her:
https://github.com/Skatteetaten/saf-t/tree/master/General%20Ledger%20Standard%20Accounts/CS
V

Avgiftskoder
Selskapets avgiftskoder må kobles til standard SAF-T avgiftskoder. I feltet «Standard avg.kode»,
registrerer du SAF-T avgiftskoden.
Ved produksjon av SAF-T rapporten kopieres verdiene fra «Avgiftskode» i Visma.net ERP til SAF-T
avg.kode hvis feltet «Standard avg.kode» i avgiftskoderegisteret ikke er utfylt.

SAF-T Avgiftskoder finner du her:
https://www.skatteetaten.no/globalassets/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskapog-kassasystem/saf-t-regnskap/norwegian-saf-t-standard-vat-codes.pdf
Myndighetene kan kreve forklaring på avvik ved bruk av enkelte avgiftskoder. Denne teksten legges
inn under fanen Dokumenttekst. Vi har lagt inn tekst på noen av avgiftene. Teksten kan vedlikeholdes
av bruker. Eksempel: På kode 15D har vi lagt inn standard tekst « Varen/tjenesten har delvis mva
fradrag».

Klargjøring/produksjon av SAF-T
Firma:
I fanen «Innstillinger for Altinn» under “Firma”: Registrer informasjon om SAF-T.

Referansenr: Dette får du tilsendt av myndighetene, når de sender deg forespørsel om å sende SAF-T
rapport.

SAF-T rapport
Velg SAF-T rapport, legg inn fra og til periode. Informasjonen du registrerte under Firma –
«Innstillinger for Altinn» kopieres automatisk til rapporten.
Mulighet for å inkludere kunder, leverandører, kostnadsbærere og prosjekt.

Innlevering av SAF-T rapporten til Altinn utføres ved å velge «Send rapport».

Dette fører deg til tjenesten AutoReport ettersom det er AutoReport som sender rapporten til Altinn.
Du må be om pin-kode. Klikk på knappen «Forespør SMS pin-kode». Pin-kode sendes til deg på
telefon og du registrerer koden i feltet «Pin-kode sendt på SMS».
Klikk deretter «Send rapporten».

Visma.net ERP har nå sendt SAF-T rapporten til Altinn.
Informasjon om selve sendingen kan du se i AutoReport eller under Mva - Avslutning og
«AutoReport status».

NB! Siste del av verifiseringen gjøres ved å logge inn i Altinn-portalen.

Tilleggsfunksjonalitet i dette skjermbilde
«Last ned fil»
Denne gir deg mulighet til å eksportere SAF-T rapport til fil, f.eks til revisor.
Du kan i tillegg til hovedbok også legge ved informasjon om kunder, leverandører, kostnadsbærere
og prosjekt. Aktiveres disse feltene, vil det vises som egne faner. Prosjekt har ikke egen fane, men
prosjekt bilagene blir med i rapporten hvis feltet er aktivert.

Er det mangler i felter som er påkrevd i rapporten, vil de vises med rødt kryss. Aktiverer du feltet «Vis
bare de obligatoriske kolonnene som mangler for kunde/leverandør», vil kun kunder/leverandører
med feil vises i listen, slik at det er enkelt å se hvilke som må endres. I eksempelet under vises alle
leverandører som har mangler.

Du kan åpne leverandøren, legge inn informasjon og lagre. Har du korrigert informasjon f.eks på
leverandør må du åpne rapporten på nytt, og legge inn perioder for at endringen skal vises.
Eksport av filen gjøres via knappen «Eksporter fil».
Filnavn:Orgnr, fra-til periode, navnet til firma og en tidsstamp. Filen er Zippet.

«Kontoutdrag»
Viser IB og UB med mulighet for drilldown.

«Avgiftskontroll – detaljer»
Avgiftskontroll – detaljer for å kontrollere grunnlaget for mva. Her er det mulighet for drilldown for å
se detaljene rundt de tallene som hører til aktiv rad.

