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Ny momsrapport 2022 Norge – MONITOR G4
Var vänlig och läs igenom hela instruktionen innan du genomför förändringar!
Från och med januari 2022 kommer en ny momsrapport finnas tillgänglig för Norge. Den
nya momsrapporten är baserad på SAF-T-koder vilket resulterar i en helt ny momsrapport.
Denna rapport kommer inte att kunna exporteras via fil från G4, utan precis som tidigare
krävs manuell registrering i Altinn. För att få den nya rapporten krävs att man läser in en
MQL-fil som heter momsrapport_22_norge.mql. Mer info om var ni laddar ner MQL-filen
finner ni på vår hemsida under nyheter. Den finns även bifogad i patch 09.00.17.178.
Den nya momsrapporten har nummer 22.

Ställa in förvald momsrapport
Detta rapportnummer kan du få som förvald momsrapport genom att gå in i Systemvård |
Redovisning | Skapa momsrapport. Ta fram rapportnummer 22 och markera Förvald
rapport samt spara.

Kontoinställningar
Den nya momsrapporten styrs precis som den tidigare av inställningar på kontot. Fältet
Momsrad i kontoplan måste därför uppdateras med rätt radnummer för den nya
momsrapporten. Fältet för Skattekod (gul markering) måste fortfarande också vara ifyllt
(även om det är samma kod) då SAF-T rapporten är beroende av den inställningen.
OBS! Läs avsnittet "Viktigt att tänka på innan uppdatering på konton!" (nedan) innan du
uppdaterar era kontoinställningar.
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Det är siffran enligt den första kolumnen (se bild nedan) som ska anges på Momsrad i
rutinen Kontoplan (se bild ovan).

Viktigt att tänka på innan uppdatering av konton!
Räkenskapsår lika som kalenderår – Ändringar som görs gällande momsrad på era konton
slår endast igenom i det bokföringsår du står i. Om du har kalenderår som räkenskapsår är
det viktigt att du gör ett årsbyte och går till det nya året innan du uppdaterar era konton.
Efter att ändringar i år 2022 är gjorda kan du inte ta ut den gamla rapporten för 2021 i det
räkenskapsåret. Då måste du byta tillbaka till räkenskapsår 2021.
Brutet räkenskapsår – Om du har ett brutet räkenskapsår är det mycket viktigt att
rapporten för december är uttagen innan uppdateringarna görs på kontonivå gällande
momsrader. Vi rekommenderar dessutom att du sparar en kopia på databasen innan du
uppdaterar era konton. Detta för att göra det möjligt att kunna rätta en gammal månad
enligt den gamla momsrapporten som är inom samma räkenskapsår.

Momssats 11,11 %
Ett av de nya avsnitten gäller "Köp och sälg av fisk", rad 32 samt 12. Här gäller en ny
momssats som ej funnits med i tidigare rapport, 11,11 %. Om du behöver använda dessa
fält krävs att Momskod 5 avsätts till detta.
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Om denna kod redan används till något annat OCH ni kommer att rapportera på rad 32
samt 12 i momsrapporten, hör av er till Monitor support så hjälper vi er.
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