Til våre kunder

Infoeasy og nye momsregler fra 1. januar 2017
Fra 1. januar 2017 må bokføring av merverdiavgift tilpasses ny skattemelding for mva. Momsoppgaven
utvides fra dagens 11 poster til 19 poster.
Det er gjort endringer for å styre transaksjonene til riktig plass på en utvidet momsoppgave.
Det blir flere momskoder og endret oppførsel på eksisterende momskoder i bilagsføring.
Lovendringene får konsekvenser for alle mva registrerte virksomheter, også de som ikke har
innførsel av varer.
Vi har startet levering av versjon 2.17 til pilotkunder. I løpet av uke 48 vil versjonen være tilgjengelig for
alle. Vi ønsker å ha en viss kontroll på utrullingen til å begynne med. Ta derfor kontakt med oss eller
forhandler for levering.

Sjekkliste: Anbefales utført allerede nå:
Infoeasy Fakturamodul:
Endring kun om man har avgiftsfri omsetning til utlandet: I ny skattemelding mva skal fri
omsetning innenlands og utenlands splittes opp i ulike poster. Dette betyr at en må ha egne
hovedbok salgskonti. I fakturamodulen må man opprette eget kontosett for eksport kunder
– dvs. fri omsetning til utlandet og aktuelle kunder knyttes opp mot dette kontosett.

Infoeasy Regnskapsmodul:
Sjekk om dere mottar faktura/økonomidata (importfiler som bla. dkt filer) fra andre
systemer. Få oversikt over filer som leveres mot Infoeasy regnskap, kontakt din
programleverandør og forsikre om at disse er tilpasset nye momskoder og at disse leveres i
filen til Infoeasy. Ved spørsmål, be din programleverandør ta kontakt med Infoeasy for
kontroll av eksisterende import fil. Dere finner en oversikt over nye gyldige momskoder i dkt
filen på vår nettside.
For å gjøre overgangen enklere har vi lagt inn et midlertidig valg i Infoeasy der eksterne
systemer kan levere dkt fil som tidligere. Infoeasy vil da konvertere momskodene i henhold
til nye regler.

Windows oppdatering:
Infoeasy versjon 2.17 kan kjøres på de samme Windows versjoner som Infoeasy versjon
2.16 men de som har slått av automatisk Windows oppdatering anbefales å kjøre en
oppdatering manuelt.
Dersom dere har behov for hjelp ved oppgradering anbefaler vi å avtale tidspunkt fram i tid så snart som
mulig.
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