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Endring av den reduserte avgiftssats

Stortingets vedtak om midlertidig reduksjon i den lave merverdiavgiftssatsen 31. mars 2020 fører til at 
denne reduseres fra 12% til 6% i perioden 1. april til 31. oktober 2020.  Ved omsetning av 
persontransporttjenester, overnattingstjenester m.m. reduseres satsen fra 12% til 6%. Endringen trådte i 
kraft fra 1. april 2020.

For å få et fullstendig bilde av alle avgrensningene i forbindelse med omleggingen av avgiftene, anbefaler vi 
at du besøker Skatteetatens nettsider på www.skatteetaten.no.

Med Mamut Serviceavtale holdes du oppdatert

Mamut sørger for at du som har Mamut Serviceavtale alltid er oppdatert med de siste endringene fra 
myndighetene. Vi har laget et verktøy for justering av avgiftssatser i ditt program, slik at du enkelt kan 
oppdatere programmet uten at dette forstyrrer måten du arbeider på. Verktøyet er tilgjengelig for 
nedlasting og bør kjøres på eller etter 1. april 2020. 

Beskrivelse av oppgavene

A. Installere verktøyet og oppdatere satsene.
Du må installere verktøyet for justering av avgiftssatser i henhold til instruksjonene i neste kapittel. Ved 
installasjon av verktøyet vil de nye satsene automatisk legges til i avgiftsregisteret i programmet. De 
nye satsene vil "erstatte" de eksisterende 12%-kodene i avgiftsregisteret, og de gamle 12%-kodene vil 
fortsatt være tilgjengelige nederst i avgiftsregisteret.
Dette er spesielt viktig for deg som selger produkter med redusert sats. Se mer detaljer om når de ulike 
operasjonene bør utføres i neste avsnitt.
Dersom du ikke selger produkter med redusert sats, bør du likevel oppdatere mva-satsene ved å 
installere verktøyet. Vær oppmerksom på at du vil trenge oppdaterte avgiftssatser når du eventuelt 
skal føre bilag eller leverandørfaktura med redusert sats.

B. Oppdatere kontoplan, produkter, avgiftsregister.
Etter at du har installert verktøyet, bør du også utføre de tilgjengelige operasjonene i verktøyet. De 
ulike alternativene vil erstatte den nye middels satsen som ny standardsats på aktuelle kontoer og 
produkter. Les mer om funksjonene i neste kapittel.

C. Oppdatere priser (for uendret salgspris).
Når du tar i bruk den nye avgiftssatsen på produkter, vil den totale salgsprisen inkl. mva i 
utgangspunktet økes tilsvarende. Ønsker du å beholde salgsprisen uendret, og ta kostnaden av 
endringen selv, kan du bruke funksjonen Oppdater priser til å nedjustere nettoprisen på aktuelle 
produkter.

D. Ta i bruk feltet Leveringsdato på ordre/faktura og innkjøp/varemottak.
En rekke av overgangsbestemmelsene forholder seg til når varene ble levert. For å kunne redegjøre for 
dette bør du registrere riktig leveringsdato.

Tidspunkt for installasjon av verktøy
Hvilket tidspunkt du bør installere selve verktøyet, kommer an på når du har behov for å begynne å føre 
med de nye satsene. De nye satsene legges nemlig til i avgiftsregisteret ved selve installasjonen av 
verktøyet.

Mva-verktøyet gir deg videre to standardalternativer og ett avansert alternativ for oppdatering av systemet 
med endringen av avgiftssatsene. Du finner en mer detaljert beskrivelse av hva de ulike alternativene gjør i 
neste kapittel.

http://go.mamutclouds.com/@http/www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/
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Standardfunksjoner

Oppdater kontoplan

Det anbefales å utføre dette når du har gjort ferdig hoveddelen av registreringsarbeidet for mars 2020 
og skal begynne å føre for april 2020.

Oppdater produkter

Det anbefales å utføre dette første arbeidsdag i april 2020.

Avansert funksjon
Oppdater priser

Selger du produkter med middels sats, og ikke ønsker at salgsprisen på disse skal økes, bør du bruke 
funksjonen Oppdater priser for å tilbakestille de påvirkede prisene. Dette alternativet bør velges 
umiddelbart etter å ha oppdatert produktene med funksjonen Oppdater produkter.
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Ta i bruk de nye avgiftssatsene

Du trenger kun å kjøre verktøyet for justering av avgiftssatser én gang. Dette gjelder også dersom du har en
flerbrukerinstallasjon, du kjører da verktøyet enten fra en vilkårlig klientmaskin eller fra serveren. Vi
anbefaler imidlertid at alle brukere er logget ut når du kjører verktøyet og at alle brukere starter Mamut på
nytt etterpå. Endringene trer i kraft når systemet er startet på nytt.

Følg trinnene nedenfor for å laste ned og installere verktøyet og deretter oppdatere avgiftssatsene. Vi
anbefaler at du tar en sikkerhetskopi av systemet før du starter denne prosessen. Les mer om hvordan du tar
sikkerhetskopi i Hjelpen [F1] til Mamut Business Software.

Slik installerer og kjører du verktøyet for justering av avgiftssatser

1. Åpne Mamut Business Software, og gå til Fil - Databaseverktøy - Last ned systemfiler.

2. Velg deretter Last ned filer fra Internett i vinduet som åpnes, og klikkNeste.

3. Velg Justering av avgiftssatser fra de tilgjengelige oppdateringene, og klikk deretterOK.

4. Installasjonsveiviseren for verktøyet vil nå åpnes automatisk. KlikkNeste for å fortsette til neste trinn.
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5. Klikk Installer for å starte installasjonen.

Merk! Hvis du bruker Windows, vil du trenge administratorrettigheter for å utføre prosessen. I vinduet
som åpnes klikker du derfor Ja for å gi tillatelse til å installere programvaren på datamaskinen din.

6. Når installasjonen er ferdig, klikker du Fullfør for å avslutte veiviseren.

7. Verktøyet for justering av avgiftssatser vil nå åpnes automatisk. Herfra kan du velge mellom ulike
alternativer for oppdatering av systemet ditt. Les mer om disse alternativene nedenfor.

8. Klikk den respektive knappen til venstre for å starte ønsket oppdateringsprosess.

9. Et nytt vindu vil da åpnes, der du kan velge firmadatabasen(e) som skal oppdateres. Marker aktuelle
firma, og klikkOK.

10. Når oppdateringen er fullført, vil du få opp en dialogboks som bekrefter dette. KlikkOK for å lukke
boksen.

11. Gjenta trinn 8-10 for alle funksjonene du ønsker å oppdatere.

Merk! Den avanserte funksjonen for oppdatering av priser må kjøres etter at du har oppdatert
produktene med funksjonen Oppdater produkter. Dette alternativet vil redusere avansen på alle
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aktuelle produkter, slik at salgsprisen blir den samme som før endringen i avgiftssats. Velg først Aktiver
oppdatering av priser for å beholde salgspris uendret (reduserer avanse) for å aktivere funksjonen.

12. Når du har kjørt alle ønskede prosesser, klikker du Lukk for å lukke verktøyet.

13. Start Mamut Business Software på nytt for å vise de oppdaterte satsene.

Ditt Mamut-program er nå oppdatert med de nye reduserte satsene.

Viktig! Dersom du må kjøre prosessen igjen på et senere tidspunkt, for eksempel for å oppdatere en annen
database eller dersom du har ventet med ett eller flere av alternativene, klikker du bare på ikonet Justering
av avgiftssatser på skrivebordet ditt for å åpne verktøyet og kjøre oppdateringen. Verktøyet finner du også i
sammemappe som programfilene til Mamut:

l Windows 7/8/10: C:\Program Files (x86)\Mamut\mamutvatno2020_03_r6.EXE

l Windows XP og Windows Vista: C:\Program Files\Mamut\mamutvatno2020_03_r6.EXE

Oppdater kontoplan
Klikk på denne knappen for å oppdatere kontoplanen din. Dette valget vil føre til at den nye satsen på 6 %
blir satt som standardsats for kontoene som i dag benytter 12 %. Det vil fortsatt være mulig å overstyre til 
gamle satser i Bilagsregistrering ved behov.

Det anbefales å utføre denne funksjonen når du har gjort ferdig hoveddelen av registreringsarbeidet for 
mars 2020, og skal begynne å føre for april 2020.

Oppdater produkter
Selger du produkter med middels sats, kan du bruke denne funksjonen til å sette de nye avgiftssatsene som 
standardsatser for de aktuelle produktene i Produktregisteret. Når gamle satser er angitt direkte på 
produktene, vil disse bli oppdatert, slik at du heretter vil få beregnet avgift etter nye satser på alle nye 
tilbud/ordrer du oppretter.

Merk likevel at dersom du etter årsskiftet oppretter en ordre fra et eksisterende tilbud, eller en faktura fra en 
eksisterende ordre, så må du først manuelt oppdatere satsen på produktlinjene til ny sats.

Det anbefales å utføre denne funksjonen første arbeidsdag i april 2020.

Tips! Dersom du har oppdatert avgiftskodene, og likevel trenger å benytte gamle mva-satser i
Bilagsregistrering, kan du merke av for Vis i regnskap på den aktuelle avgiftskoden i avgiftsregisteret. Du
kommer til avgiftsregisteret via menyen Vis - Innstillinger - Firma - Avgiftsregister.

Oppdater priser (avansert funksjon)
Selger du produkter med middels sats, og ikke ønsker at salgsprisen på disse skal økes, bør du bruke 
funksjonen Oppdater priser for å tilbakestille de påvirkede prisene. Dette alternativet bør velges etter å ha 
oppdatert produktene med funksjonen Oppdater produkter, og vil redusere avansen på de aktuelle 
produktene slik at salgsprisene blir de samme som før endringen i avgiftssats. Merk at dette ikke vil påvirke 
produktpriser på eksisterende ordrer/tilbud, disse må oppdateres manuelt.

Velg Aktiver oppdatering av priser for å beholde samme salgspris (reduserer avanse) i verktøyet for å 
aktivere dette alternativet.

Oppdatere eksisterende ordrer/tilbud
Det er viktig å være oppmerksom på at verktøyet ikke vil oppdatere dine eksisterende ordrer og tilbud med 
den nye satsen. Vi anbefaler derfor at du fakturerer alle aktuelle ordrer i ditt system før skiftet (eller før du 
oppdaterer til ny sats) så langt det er mulig.

For alle resterende ordrer og tilbud i systemet må du manuelt oppdatere avgiftssatsen der dette er aktuelt. I 
ordrer/tilbud gjøres dette manuelt for hver produktlinje ved å klikke Regenerer ordrelinje i fanekortet 
Produktlinjer.



Tripletex AS tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i denne folderen, og påberoper 
seg retten til å endre oppgitte spesifikasjoner uten varsel.


	Endring av den reduserte avgiftssats
	Beskrivelse av oppgavene
	Tidspunkt for installasjon av verktøy
	Standardfunksjoner
	Avansert funksjon


	Ta i bruk de nye avgiftssatsene
	Oppdater kontoplan
	Oppdater produkter
	Oppdater priser (avansert funksjon)
	Oppdatere eksisterende ordrer/tilbud




