
Funksjonalitet årsoppgjør

Årsoppgjøret for 2021 - funksjonalitet som støttes

Visma Periode & År er under utvikling og vi ønsker at du skal få en god opplevelse når du starter å bruke 

systemet. Vi ønsker derfor å være transparente om hvilken funksjonalitet som støttes og ikke slik at du kan 

starte med de rette klientene. Under har vi derfor spesifisert funksjonalitet  og anbefalinger for årsoppg-

jøret for 2021. 

Selskapstyper

Visma Periode & År støtter i dag selskapstypene aksjeselskap og enkeltpersonforetak. Vi støtter per dags 

dato ikke deltakerlignede selskaper, lag eller foreninger. Under finner du mer detaljert informasjon om 

funksjonalitet som støttes for de ulike selskapstypene. Enn så lenge er skatteskjemaene fortsatt sentrale 

mht. funksjonalitet.

Aksjeselskap

Vi har støtte for følgende skatteskjemaer for aksjeselskap: 

 

RR-0002 Årsregnskap

RF-1028 Skattemelding for AS

RF-1167 Næringsoppgave 2

RF-1217 Forskjeller

RF-1052 Egenkapital

RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader

RF-1084 avskrivning

RF-1098 Formue av næringseiendom

RF-1122 Overnattings- og serveringssted

RF-1125 Bruk av bil

RF-1219 gevinst og tapskonto

RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven

Funksjonalitet Visma Periode & År

Informasjon om overordnet funksjonalitet finner du på våre nettsider. Her kan du også
lese om hvilke pakker vi anbefaler for ulike typer klienter - https://www.visma.no/regn-
skapsbyra/arsoppgjor/pakker-og-priser/

NB! Det kommer stadig nye oppdateringer i produktet. Denne oversikten ble sist oppdatert 17.01.22



RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter

(RF-1206 Konsernbidrag)* 

*Funksjonalitet er under utvikling, og vi håper å ha dette klart til årsoppgjøret for 2021, men anbefaler å avvente med klienter som trenger dette til funksjonaliteten er sluppet. 

Enkeltpersonsforetak

Når det gjelder enkeltpersonsforetak vil det i Visma Periode & År ikke være mulig å sende inn skatteskje-

maer “på gamle måten” da vi for fullt har implementert støtte for SIRIUS. Vi anbefaler derfor å velge klient-

er som dekkes av følgende skjemaer: 

 

RF-1030 Skattemelding

RF-1175 Næringsoppgave 1

(RF-1167 Næringsoppgave 2)*

RF-1224 Personinntekt

RF-1084 avskrivning

RF-1125 Bruk av bil

RF-1219 gevinst og tapskonto

*Funksjonalitet er under utvikling, og vi håper å ha dette klart til årsoppgjøret for 2021, men anbefaler å avvente med klienter som trenger 

dette til funksjonaliteten er sluppet. 

 

Valg av klienter for årsoppgjør

Start med aksjeselskap og enkeltpersonforetak som dekkes av skjemaene nevnt i avsnittet over. Start 

gjerne med de “enkle” klientene uten for komplekse behov, så kan du utvide med flere klienter etterhvert.

I tillegg til listen over har vi følgende anbefalinger ved valg av klienter for årsoppgjøret 2021: 

• Start gjerne med nystiftede klienter eller klienter du har fjorårsdata tilgjengelig for i Finale årsoppgjør 

eller Total årsoppgjør (Du kan da benytte deg av enkel datakonvertering).

• Velg klienter med få driftsmidler.

• Unngå klienter med komplekse behov.

Funksjonalitet som ikke støttes p.t.

Her er en liste over funksjonalitet som p.t. ikke støttes. Denne listen vil bli oppdatert etterhvert som funks-

jonaliteten blir lagt til.

Selskaps- og beskatningsformer som p.t. ikke støttes:

• Andre juridiske selskapsformer enn AS og ENK

• Selskaper med deltakerfastsetting (ANS, DA, KS, Indre selskap)

• Rederibeskatning etter Sktl. § 8-10

• Næringsoppgave 4, 5, 6 og 7 samt oljeutvinning

• Landbruk

• Kraftverksbeskatning (RF-1151, RF-1152, RF-1153, RF-1156, RF-1161)

• NOKUS-beskatning



Funksjonalitet som ikke støttes på selskapsformer som vi støtter:

• Næringsoppgave 2 for ENK (forventes årsoppgjøret 2021)

• Konsernbidrag RF-1206 (forventes årsoppgjøret 2021)

• Årsregnskaper for store og andre selskaper (p.t. støttes kun noter for små foretak etter regnskapsloven 

§ 1-6. De fleste norske foretak faller inn under reglene for små foretak)

Skjemaer som p.t. ikke støttes men som kan legges til i Altinn før innsending til Skatteetaten (for AS):

• Rentebegrensningsreglene (RF-1315 og RF-1509)

• Fradrag i skatt for FoU (RF-1053)

• Utenlandsforhold og kreditfradrag (RF-1045, RF-1109, RF-1141, RF-1149)

• Deltakeroppgave fra selskap med deltakerfastsetting (RF-1221)
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Valg av klienter

• Start gjerne med klienter som har regnskapet sitt i systemer som vi har integrasjon mot (Se listen 

under for full oversikt). Best utbytte fås ved å velge klienter fra systemer der vi har tettest inte-

grasjon. 

• Velg klienter som skal avstemmes månedlig, annenhver måned eller årlig. 

• Unngå klienter der man er avhengig av å jobbe i flere perioder samtidig, eller hopper mye “frem og 

tilbake”.

Integrasjoner
Under får du en oversikt over hvilke integrasjoner som finnes per nå, og omfanget av disse. Vi jobber hele 

tiden med å utvide med flere og tettere integrasjoner og vil holde denne listen oppdatert.

ERP integrasjoner: 

Poweroffice GO (3)

Tripletex (3)

Visma Business (1)

Visma Eaccounting (3)

24sevenOffice (1)

Filimport:

SIE (1)

SAF-T (1)

Excel (0)

 



 

0= Kun saldotall (Ikke transaksjoner)

1= Import av transaksjoner

2= Import av transaksjoner, skannede bilag

3= Import av transaksjoner, skannede bilag og tilbakeføring av sluttposteringer

 

Visma.net Financials: Vi anbefaler å benytte SIE-fil og ikke SAF-T.
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