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Infoeasy Regnskap

Endret bokføringsforskrift – ny momsbehandling
Myndighetene har satt i gang en rekke tiltak for en mer helhetlig og effektiv skatte- og avgiftsforvaltning.
Hovedmålene for dette arbeidet er styrking av arbeidet mot svart økonomi, forenkling for innbyggere og
næringsliv, samt redusert ressursbruk.
I denne sammenheng er det vedtatt lov og forskrifts-endringer som vil påvirke alle som driver
næringsvirksomhet i Norge. Dette er endringer som også får konsekvenser for regnskapssystemene.
Vi vil i denne omgang trekke frem to viktige tiltak som har fått prosjektnavnene ODIN og SAF-T. Dette er
saker som næringslivet kommer til å få høre mye om, og fra ulikt hold, i løpet av høsten.

ODIN / Ny momsoppgave og ny ordning for innførselsmerverdiavgift.
Myndighetene flytter forvaltning av MVA ved innførsel fra Tolletaten til Skatteetaten.
Innførselsmomsen skal fra 1.1.2017 betales over momsoppgaven, som for øvrig endrer
navn til «Skattemelding for merverdiavgift».
I tillegg splittes den gamle post 3 (avgiftsfri omsetning) i flere poster.
Momsoppgaven utvides derfor fra dagens 11 poster til 19 poster i den nye momsoppgaven.
Det betyr at økonomisystemet også må gjøre endringer for å styre transaksjonene til riktig plass på en
utvidet momsoppgave.
Det blir flere momskoder og endret oppførsel på eksisterende momskoder. Vi har valgt å bruke
SAF-T standarden på nye momskoder. Det blir også ny momsrapport / Skattemelding for merverdiavgift og
endringer i innsending til Altinn.
Lovendringene får konsekvenser for alle mva. registrerte virksomheter, også de som ikke har innførsel av
varer.
Loven er vedtatt og trer i kraft 1.1.2017 mens forskriftene som regulerer detaljer er på
høring frem til august 2016.
Dere kan lese mer om ODIN på Skatteetaten sine sider:
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-formerverdiavgift-endres-fra-2017/
Infoeasy kommer med en «ODIN» versjon i løpet av høsten der nødvendige utvidelser er gjort. Nye
momskoder blir tilgjengelig og gamle koder konverteres til nye.
Det er viktig at programoppdateringen gjøres før 31.12.2016 for å sikre at posteringer fra og med 1.1.2017
får riktig momsbehandling.

SAF-T / Standard Audit File – Tax
SAF-T er et standard format for utveksling av regnskapsdata som skal tas i bruk i Norge fra 2017. Ved
innføring av et standardformat har en sett hen til tilsvarende løsninger i andre Europeiske land. Formatet er
basert på OECD anbefalinger men tilpasset norske forhold.
Skatteetaten skal bruke standarden til kontrollformål og ved bokettersyn, men en ser for seg langt flere
bruksområder enn bare kontrollformål. (Det har vært hevdet at dette er begynnelsen på en ny tidsalder for
regnskap, skatt, avgift og kontroll)
I fase 1 er det kontoplan, kunder, leverandører, hovedboks og reskontro transaksjoner som skal leveres. Ved
fremtidig bokettersyn skal kontrollgrunnlaget leveres på SAF-T format og sendes til myndighetene via Altinn.
Myndighetene legger seg ikke opp i hvilke kontoplan eller momskoder som benyttes i regnskapssystemet,
men det er laget et sett med standardiserte momskoder som skal benyttes i SAF-T rapporteringen.
Hovedbokskontoene skal mappes til standard kontoplan grupper.

Dere kan lese mer om SAF-T på Skatteetaten sine sider:
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Bokforing-ogregnskap/standardformat-regnskap-saf-t/

3 parts leverandører
Nye poster på momsoppgaven og nye momskoder kan også berøre 3. parts leverandører som leverer
regnskapsposteringer til infoeasy.

Kurs og opplæring
Vi tilbyr informasjonskurs i forbindelse med ODIN og SAF-T der vi går gjennom de viktigste
lov/forskrifts-endringene, hvordan dette løses i infoeasy og en del praktiske bokføringseksempler.
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