
 

 

 

 

Årsoppgjøret i endring 
 
Skatteetaten innfører store endringer med ny digital skattemelding, samtidig som markedet krever 
fremtidsrettede skybaserte løsninger.  

 

Ny digital skattemelding 

Skatteetaten fortsetter å digitalisere, og har i flere år jobbet med å utvikle ny digital skattemelding 
for næringsdrivendes formues- og inntektsskatt (prosjekt Sirius). Ny skattemelding innebærer en ny 
måte å jobbe og å sende inn data på, for deg som regnskapsfører.  

Lurer du på hva disse endringene betyr i praksis: Les mer om digital skattemelding i dette 
blogginnlegget eller på Skatteetaten sine sider.  

 

Overgang til sky med Visma Periode & År 

Samtidig som skatteetaten pålegger oss og deg endringer, krever markedet at fremtidsrettede 
systemer alltid er tilgjengelige og oppdaterte i skyen. Ved å legge alle våre ressurser på et system 
kan vi også lansere mye ny funksjonalitet som vil effektivisere din hverdag.  

Vår skybaserte løsning, Visma Periode og År, vil støtte skatteetatens endringer og vil derfor være 
fremtidens løsning for årsoppgjør.  

Ønsker du mer informasjon om Visma Periode & År kan du besøke våre nettsider eller se dette 
webinaret når du måtte ønske. 

 

Hva betyr dette for deg som bruker Finale Årsoppgjør eller Total 
Årsoppgjør i dag? 

Visma Finale Årsoppgjør og Total Årsoppgjør vil ikke støtte den nye digitale skattemeldingen. 
Støtte for dette ville krevd en total ombygging av systemet da skjemaene forsvinner og 
arbeidsmåten endres.  

I og med at Skatteetaten ruller ut prosjekt Sirius gradvis for ulike selskapstyper, og at dette er et 
prosjekt som går over tid, vil din reise til skyen skje gradvis: 

 

https://www.visma.no/blogg/sirius-skattemelding-arsoppgjor/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/ny-skattemelding/
https://www.visma.no/regnskapsbyra/arsoppgjor/
https://www.visma.no/erp/webinar-oversikt/visma-periode-og-ar-fremtidens-arsoppgjor22/?SelectedEventId=1189320


 

 

 

 
*Forutsatt Skatteetatens tidslinje for prosjekt Sirius. 

Årsoppgjøret for 2021 
Vi anbefaler deg å starte med Visma Periode & År på noen klienter for å starte kompetansebygging 
både på ny digital skattemelding og nytt system. På nettsidene våre kan du lese nærmere om 
funksjonalitet og hvilke type klienter vi anbefaler deg å starte med.  

Årsoppgjøret for 2022 
Årsoppgjør for enkeltpersonforetak må foretas i Visma Periode & År. Årsoppgjør for andre 
selskapstyper kan foretas i Visma Finale Årsoppgjør og Total Årsoppgjør ved behov.  

Årsoppgjøret for 2023 
Årsoppgjør for alle selskapstyper vil foretas i Visma Periode & År.  
Les mer her om hvilke endringer som er planlagt, og når de gamle systemene slutter å støtte de nye 
endringene. 

 

Vi veileder deg videre 

For å gjøre overgangen så enkel som mulig har vi samlet all nødvendig informasjon i en kjøpsveileder på våre 
nettsider. Her tar vi deg igjennom funksjonalitet i systemet, hvor du også kan se en demo av løsningen. 
Deretter får du lære om onboarding, alle fordeler du får som eksisterende kunde, hvilke pakker du kan velge 
og hva det vil koste - alt samlet på ett sted for enkelhetens skyld.  

Gå til kjøpsveileder 

Du kan være trygg på at vi tar godt vare på deg som eksisterende kunde og tilrettelegger 
overgangen med enkel datakonvertering, overgangsordning for pris, gratis support, nettbaserte 
kurs og innebygde guider i nytt system.  

Har du spørsmål anbefaler vi deg å ta en titt i denne FAQen.  

Det er også mulig å kontakte vårt kundesenter på chat eller telefon 09101. 

 
Med vennlig hilsen 
Øyvind Oshaug Larsen 
 
Administrerende direktør 
Visma Software AS 

https://www.visma.no/regnskapsbyra/arsoppgjor/funksjonalitet/
https://www.visma.no/regnskapsbyra/arsoppgjor/sporsmal-og-svar-til-periode-og-ar/
https://www.visma.no/regnskapsbyra/arsoppgjor/bestill/
https://www.visma.no/regnskapsbyra/arsoppgjor/sporsmal-og-svar-til-periode-og-ar/
https://www.visma.no/programvare/a/chat/
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