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V I S M A  B U S I N E S S  

Informasjon om MVA 2022 

Det er kommet mange spørsmål om hva som må gjøres i Visma Business for å kunne rapportere mva for 1. 

termin innen fristen søndag 10. april 2022. Må Visma Business oppgraderes? Må det skje før 1.1.2022? Hva må 

gjøres for øvrig? 

 

Det viktigste er å sørge for at avg.kodene er korrekt. Det må gjøres før 1.1.2022. Det kan gjøres før 

oppgradering til versjon 16.01 (eller 16.10 som kommer nå i desember). Og det må gjøres før 1.1.2022. Selv de 

som er på versjon 10 eller 11 av Visma Business, kan (og må) gjøre dette før 1.1.2022. Vi anbefaler å importere 

alle standard avg.koder – også de som brukes til handel med råfisk, gull og klimakvoter, fordi det da blir enklere 

å kontrollere at oppsettet er korrekt og for å gjøre det enkelt å implementere fremtidige endringer. Ta kontakt og 

be om en slik gjennomgang før 1.1.2022. 

 

Det er enkelte opplysninger som først kan registreres etter oppgradering til versjon 16. Det kommer nytt et nytt 

felt i kontoplanen med navnet Mva-spesifikasjon. Siden denne ikke finnes i tidligere versjoner, anbefaler vi å 

bruke Opplysning 8 og legge inn tekst eksakt slik det er vist her: 

 

 

Det blir lett å legge inn rett verdi i Mva-spesifikasjon straks Visma Business er oppgradert til versjon 16. Dersom 

du fremdeles bruker versjon 10 eller 11 av Visma Business, vil du se at kolonnen SAF-T avgiftskode mangler i 

tabellen Avgiftskode. Bruk Avgiftsopplysn. i stedet. Dersom dere ikke har satt opp rett SAF-T kontonr i 

kontoplanen er det på tide å gjøre dette samtidig. De av dere som er på versjon 12 eller tidligere har en litt tyngre 

jobb å gjøre. I versjon 13 kom det inn en ny tabell; Standardkonto og et nytt menyvalg Angi standardkonto på 

tabellen Hovedbokskonto. Dette forenkler arbeidet vesentlig, men de som bruker en kontoplan som avviker fra 

Norsk Standard kan ikke ta for gitt at forslagene er riktige. Selv om det rent teknisk sett er mulig å skrive ut en 

SAF-T fra og med versjon 11.11, så har det skjedd mange forbedringer etter versjon 11.11 av Visma Business. 

Husk at det er viktig at du kontrollerer innstillinger i Bedriftsopplsninger under feltet Aug.gen.trans.beh settes til 2 

produseres fortløpende. Dette kan du også lese mer om her 

 

 

Vi anbefaler alle å oppgraderes til versjon 16.01 eller 16.10. Før søndag 10. april 2022. Selv om versjon 16.10 

ikke er releaset enda, så kan vi røpe at det her er noen endringer i logistikken som i seg selv er grunn nok til å 

oppgradere til 16.10 – selv fra 16.01. Det kommer også noe nytt i 16.10 som gjelder mva. Det ene er at man kan 

skrive mva-oppgaven til pdf. Legg merke til at fra 1. termin 2022 skal det ikke skrives ut en mva-oppgave lenger; 

det er ikke laget noe formular en gang for mva fra og med 2022. Men det kommer altså en rapport i versjon 

16.10. Det andre er at avgiftsmyndighetene har ønsket seg standardiserte meldinger om avvik – selvfølgelig for å 

kunne behandle dette maskinelt. Hvis regnskapsansvarlige skulle skrive egne forklaringer på avvik, så vil det bli 

et mareritt å kontrollere dem. De som rapporterer mva i 2022 fra versjon 16.01 og har behov for å legge inn en 

merknad, må sjekke om den bør ha en standardisert tekst eller ikke. 
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