Mva-melding ved versjoner uten maskinell innberetning eller ved
fellesregistrering
Har du Visma Business versjon lavere enn 16.10.2, må mva-meldingen legges inn i skatteetatens
portal manuelt på https://skatt.skatteetaten.no/web/mva/ - Skatteetatens digitale løsning
Tallene hentes ut fra skjermbildet «MVA2022 – overgangsvindu» som vist under. (På enkelte
installasjoner heter bildet bare «MVA2022».)
Føring på konti merket med «mva-spesifikasjon» krever manuell korrigering
Dersom det er ført på konti merket med «Mva-spesifikasjon», må det gjøres manuelle korrigeringer i
tallene som vises i skjermbildene for at det skal bli korrekt. Det er feltene som i skjermbildene er
merket med rød * som må korrigeres.
Det er kun tallet i «Beregnet avgift» i feltet merket med * som skal korrigeres. Det er tallet som står i
kolonnen «Beregnet avgift» på linjen(e) merket med «Uttak», «Tap på krav», «Justering» og
«Tilbakeføring» som skal trekkes ut. Kolonnen «Grunnlag» er korrekt.
Eksempel på korrigering:
Skjermbildet under viser fanen «Salg av varer og tjenester Norge»

«Uttak» medfører behov for manuell justering av beregnet avgift i versjon lavere enn 16.01:
I versjon lavere enn 16.01 mangler tilstrekkelige nøkler i datamodellen til å kunne filtrere bort de
transaksjoner som er ført på hovedbokskontoer som er definert som «MVA-spesifikasjon» fra andre
transaksjoner som ikke er «stemplet» som «mva-spesifikasjon». Dette er på plass f.o.m versjon
16.01.

Grunnlaget som vises i skjermbildet, er imidlertid alltid korrekt for alle SAF-T avgiftskoder både på de
linjene som viser «Uttak» og hovedlinjene som rapporterer alt annet enn «Uttak». Manuelle
korrigeringer av beregnet utgående avgift må gjøres.
Fremgangsmåten for å korrigere «Beregnet avgift» for de ulike SAF-T avgiftskodene er som følger:
Eksempel for SAF-T avgiftskode 3

Korrigert avgift fremkommer slik:
Beregnet avgift i bildet summerer all beregnet avgift for SAF-T avgiftskode 3 med og uten MVAspesifikasjon. Siden MVA-spesifikasjon «Uttak» nå skal rapporteres på egen linje må derfor det
samme beløpet som er rapportert som beregnet avgift uttak trekkes fra på linjen uten «Uttak».
Regnestykket blir da som følger: (114.250,- minus 3.500,-) = 110.750,Dermed stemmer også grunnlag mot avgift (443.000,- x 25% = 110.750,-)
Hvis uttak er gjort for middels og lav sats også, må tilsvarende korrigeringer gjøres på de SAF-T
kodene.
Dersom det er ført på konti merket med «Tap på krav», «Justering» og «Tilbakeføring», vises det i
fanen «Kjøp av varer og tjenester i Norge», og tilsvarende korrigeringer må gjøres der.

Innrapportering Altinn (3)
De justerte tallene må registreres inn manuelt i Skatteetaten via ID-portalen - Skatteetaten (difi.no).
Denne siden kan også hentes opp via Skatteetaten.no. Kvittering for innsendt oppgave finner du i
AltInn som tidligere.

Etter pålogging får du oversikt over de firmaene du kan levere oppgave for. Det er tilgangene i Altinn
som styrer dette.
• Velg aktuelt firma
• Velg Send mva-melding
• Velg legg til kode (velg korrekt SAF-T avgiftskode)
• Når alle aktuelle koder er registrert, velg send
• Kvittering for sendt oppgave og informasjon om betaling finnes i Altinn som før.

Utskrift av MVA-meldingen
Det finnes ingen egen utskrift av mva-meldingen. Man kan ta printscreen (eller bruke
utklippsverktøyet) fra det nye skjermbildet «MVA2022/MVA2022-overgangsvindu».

Avslutning MVA-termin
Ettersom Businessversjon eldre enn 16.10 ikke er ferdig i forhold til ny mva-rapportering, må
avgiftsterminen avsluttes på samme måte som den alltid har blitt avsluttet i Business - skrive ut
(gammel) oppgave og godkjenne, opprette bunt, oppdatere og flytte sperredato. Den gamle
oppgaven kan tas ut både fra gammelt og nytt mva-skjermbilde.
Avslutning MVA-termin for versjon 16.10.x - se dokumentet «Skattemelding steg for steg ver 16.10»

Tilleggsoppgave utgår
Dersom det må gjøres korrigeringer i allerede innsendt oppgave, må opprinnelig oppgave trekkes
tilbake og det må leveres en ny komplett oppgave etter at korrigeringene er foretatt.

Elektronisk innsendelse av MVA-meldingen
Elektronisk innsendelse av MVA-oppgaven kan gjøres f.o.m versjon 16.10.2.

