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I oroliga tider

Håll dig uppdaterad via forumet

I vårt forum har vi samlat information för både 
företagare och redovisningsbyråer. Genom att 
prenumerera på sidan Samlad information om 
corona för dig som företagare så kan du hålla dig 
uppdaterad och få notiser via mejl när ny information 
tillkommer. 

Senaste nytt från regeringen

Under de sista dagarna i april presenterades en ny åtgärd 
från regeringen. Förslaget innebär att företag och 
föreningar som har tappat en betydande del av sin 
omsättning kan få ersättning utbetald. Läs mer om detta i 
vårt foruminlägg Omsättningstöd/omställningstöd till 
företag. 

Håll dig uppdaterad under krisen

https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-bokforing/Samlad-information-om-corona-for-dig-som-foretagare/ba-p/173748
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-bokforing/Samlad-information-om-corona-for-dig-som-foretagare/ba-p/173748
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-bokforing/Omsattningsstod-omstallningsstod-till-foretag/ba-p/175858
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-bokforing/Omsattningsstod-omstallningsstod-till-foretag/ba-p/175858


Visma eEkonomi



Nytt sätt att bjuda in revisor

Revisorsinloggningen är nu ännu bättre i Visma 
eEkonomi. Nu kan du bjuda in din eller din kunds 
revisor direkt från Visma eEkonomi och själv lägga 
upp revisorn som användare i Mina tjänster. Läs mer 
om hur du gör i vårt foruminlägg Nu är det ännu 
enklare att bjuda in en revisor till Visma eEkonomi.

Utökad avsättning till periodiseringsfond

I Visma eEkonomi Deklaration har vi nu utökad möjlighet 
för tillfälliga regler om avsättning till periodiseringsfond i 
samband med coronakrisen. Du kan läsa mer om detta i 
vårt foruminlägg Utökad avsättning till periodiseringsfond 
för enskilda firmor och delägare i handelsbolag. Läs gärna 
också följande foruminlägg med bra saker att tänka på 
gällande avsättning till periodiseringsfond.

Snabbare navigering

Möjligt att från verifikationen under Bokföring - 
Verifikationer klicka dig till ursprungsdokumentet, till 
exempel en leverantörsfaktura, via länk. Du hittar även länk 
till verifikationen ifrån leverantörsfakturan. Även när du 
klickat på Öppna på verifikationen kommer du åt länken till 
leverantörsfakturan.

Visma eEkonomi

Skapa PDF inne på verifikationen

En liten men ack så viktig förbättring är att du nu kan 
skapa PDF inne på verifikationen i Visma eEkonomi, 
se bild.

https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Nu-ar-det-annu-enklare-att-bjuda-in-en-revisor-till-Visma/ba-p/175811
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Nu-ar-det-annu-enklare-att-bjuda-in-en-revisor-till-Visma/ba-p/175811
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-bokforing/Utokad-avsattning-till-periodiseringsfond-for-enskilda-firmor/ba-p/173916
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-bokforing/Utokad-avsattning-till-periodiseringsfond-for-enskilda-firmor/ba-p/173916
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Var-forsiktig-med-den-tillfalliga-lagen-om-utokad-avsattning/ba-p/176170


Visma eEkonomi
Ny vy i bildhanteringen

Nu finns en ny vy för dig att arbeta med dina bildunderlag i. Med import av bildunderlag tolkas 
uppgifterna på dina kunders kvitton och leverantörsfakturor automatiskt och du sparar enormt mycket 
tid. Slipp mata in uppgifter manuellt och koppla bildunderlaget till affärshändelsen direkt när du bokför. 

Läs Minska arbetstiden i Visma eEkonomi som visar hela processen!  

Några av de nya funktionerna:

● En lista för alla dina bildunderlag, både kvitton och leverantörsfakturor, som du kan sortera på datum, leverantör 
eller belopp.

● En enkel förhandsgranskning av bildunderlaget för en snabb överblick.

● Möjligheten att redigera bildinformation, som t.ex. datum, direkt i listan för att underlätta sorteringen av underlagen 
innan du fortsätter.

● Möjligheten att länka flera bilder till en och samma verifikation, om du t.ex. har fakturor med flera sidor.

● Se kommentarer som lagts till via appen Visma Scanner.

● Möjligheten att ändra bildunderlagets typ direkt i listan.

https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-for-redovisningsbyran/Minska-arbetstiden-pa-bokforing-i-Visma-eEkonomi/ta-p/176152


  Visma Advisor



Förbättring i menyn för att välja tjänst

Nu finns Visma Advisor Period & År som ett val uppe 
till vänster där du kan välja tjänster. Det betyder att 
byråer som arbetar med Advisor Period & År för sin 
egna verksamhet enklare kan byta mellan sina 
tjänster, se bild. 

Nya val i utlägg 

Du kan nu ange en period som gör det enklare att 
begränsa listan av utlägg.

Visma Advisor



  Visma Advisor Period & År



Deklarationsstöd för delägare i 
fåmansföretag (K10)

Deklarationsblanketten K10 är till för enskilda firmor 
och privatpersoner som behöver deklarera för 
kvalificerade andelar i fåmansbolag. Med hjälp av 
blanketten beräknar du årets utdelning och 
försäljning, lönebaserat utrymme och vilka lönekrav 
som behöver uppfyllas av egna löneuttag. Läs mer »  

Statusmeddelanden från Bolagsverket 

När du öppnar sidan Digital inlämning i 
årsredovisningsdelen kan du nu se vilken status en 
årsredovisning har hos Bolagsverket. 

Statusar som kan komma från Bolagsverket  » 

Utökad avsättning till periodiseringsfond för år 
2019

Riksdagen har beslutat att reglerna om att avdrag för 
periodiseringsfond ska ändras tillfälligt vid deklarationen av 
inkomster för år 2019. Detta för att egenföretagare som 
har drabbats hårt till följd av coronautbrottet ska få 
möjlighet att skjuta upp skatten. Så fungerar det. Läs gärna 
också följande foruminlägg med bra saker att tänka på 
gällande avsättning till periodiseringsfond.

Visma Advisor Period & År

Uteslut vissa verifikationer från export

Nu kan du utesluta några av de automatiskt skapade 
verifikationerna från exportfilen. Detta genom att  
välja Redigera i kolumnen Åtgärd och aktivera Ej 
aktuell för överföring. 

Verifikationer du kan utesluta  » 

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/version-news.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/version-news.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/version-news.htm
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Var-forsiktig-med-den-tillfalliga-lagen-om-utokad-avsattning/ba-p/176170
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/version-news.htm


Revisorspåteckning i årsredovisningen

Nu finns det stöd för att lämna in digitalt även med 
revisorspåteckning. Uppgifterna om 
revisorspåteckning anger du på dokumentet 
Underskrifter. Revisorn måste ha en programvara 
som stödjer digital inlämning av revisionsberättelsen 
för att den ska kunna lämnas in som separat fil. Läs 
mer i foruminlägget Revisorspåteckning i Visma 
Advisor Period & År.

 
Ny version av bilagan Eget kapital specifikation 

Nu kan man endast skapa bilagan Eget kapital 
specifikation manuellt. På så sätt får du bättre kontroll 
eftersom du själv kan välja när denna ska skapas, 
exempelvis efter en avstämning av berörda konton. Vi har 
även ändrat så att ombokade belopp, som gjorts från 
konton 2011-2018 till 2010, nu visas som egna rader på 
huvudbilagan. 

Dubbla avstämningsbelopp på huvudbilagan 

När skatteskulder bokats direkt mot huvudkontot 2510 
i avstämningsbilagorna kopplade till bilagan 
Sammanställning årets skatteskuld/fordran, 
redovisades tidigare avstämningsbeloppet dubbelt på 
huvudbilagan. Nu tas länken och beloppen från 
underbilagorna bort från huvudbilagan. Läs mer i vår 
skrivna hjälp.

Visma Advisor Period & År

Nya bilagor tillgängliga för enskilda firmor

Nu finns fler tillgängliga bilagor för enskilda firmor i 
årsavslutsperioden, både för fastighetsskatt/avgift 
och för särskild löneskatt. Den nya bilagan för 
särskild löneskatt används för att beräkna 
kostnaderna för pensionsförmåner så att du kan 
försäkra dig om att korrekt belopp är bokfört på 
kontot för särskild löneskatt. Läs mer om bilagorna.  

https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Revisorspateckning-i-Visma-Advisor-Period-amp-Ar/ba-p/176130
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Revisorspateckning-i-Visma-Advisor-Period-amp-Ar/ba-p/176130
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/version-news.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/version-news.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/version-news.htm


  Visma Ekonomiöversikt



Läs in data i Visma Ekonomiöversikt 

För dig som arbetar i Visma eEkonomi har både du och 
din kund tillgång till Visma Ekonomiöversikt - helt 
kostnadsfritt. Du laddar upp bokföringsdatan och delar 
med dig av resultatet till din kund som har tillgång till 
Start-varianten. Med tydliga grafer och rapporter får 
kunden insikt i hur det går. 

Läs in din data  » 

Visma Ekonomiöversikt

Skriv ut och exportera till Excel

Nu kan du skriva ut och exportera listan med obetalda 
kund- och leverantörsfakturor. Denna funktionen finns 
tillgänglig för kunder som har en integration med Visma 
eEkonomi eller Visma Administration/Visma Förening.

Så gör du  »

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-ekonomioversikt/content/online-help/import-sie-file.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-ekonomioversikt/content/online-help/release-notes.htm


  Du har väl inte missat...



Arbeta på bästa sätt 

Help Centre - Genom frågetecknet i programmet kan 
du ta del av våra filmer, nyheter och skriven hjälp - 
allt samlat på ett ställe. 

Forumet - Ta del av nyheter och processer & tips, 
diskutera ett ämne med andra byråer eller ställ din 
fråga till oss.  

Supportwebb - Ta hjälp av skriven hjälp och vanliga 
frågor genom fliken Support på vår hemsida 
vismaspcs.se   

Filmer - Varje produkt har en egen spellista på 
YouTube med filmer där vi går igenom olika 
funktioner. 

Foruminlägg att hålla koll på 

Samlingssida med information om Corona 

Digitalisera en sak i taget med dina kunder

Så bokför du statens krispaket

Digital inlämning i Visma Advisor Period & År

Nya integrationer att tipsa dina kunder

Actigate - Hjälper dig att automatisera analysarbete och 
löpande rapportering

E37 - Kopplingen som ger maximal nytta av både 
e-handelssystemet och Visma

SwedeTime - Ett skalbart system för effektivare 
resursplanering och schemaläggning

Nu har vi över 200 integrationer till Visma eEkonomi!

 

Att hålla koll på

https://forum.vismaspcs.se/t5/Redovisnings-revisionsbyran/ct-p/SE_SP_Redovisningsbyra
https://vismaspcs.se/support/visma-eekonomi
https://vismaspcs.se/
https://www.youtube.com/watch?v=HpYNe8T08y0&list=PL_6iwrIQ8Yn4KI0W9nzbogrs71kv5QoTb&index=2&
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-bokforing/Samlad-information-om-corona-for-dig-som-foretagare/ba-p/173748
https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-for-redovisningsbyran/Digitalisera-en-sak-i-taget-med-dina-kunder/ta-p/173895
https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Sa-bokfor-du-statens-krispaket/ta-p/175424
https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-for-redovisningsbyran/Digital-inlamning-i-Visma-Advisor-Period-amp-Ar/ta-p/173233
https://integrationer.vismaspcs.se/appar/actigate/
https://integrationer.vismaspcs.se/appar/e37-1/
https://integrationer.vismaspcs.se/appar/swedetime/


Spellistan för redovisningsbyråer 

Spellistan Tips & Trix för redovisningsbyråer visar dig 
tips på hur du och dina kunder samarbetar mer 
effektivt, smarta funktioner i programmen samt 
intervjuer med andra byråer. Missa inte den!  

Nya supportfilmer 

Skapa byråanstånd i Visma Advisor 

Kom igång med fastpris i Visma Advisor 

Fastpris vid tidsregistrering och fakturering i Visma Advisor 

Så fungerar Visma Advisor Period & År 

Spellistor att följa  

Supportfilmer som hjälper dig att arbeta i 
programmen:  
 
Visma eEkonomi Pro
Visma Ekonomiöversikt
Visma Advisor 
Visma Advisor Period & År

Film

https://www.youtube.com/watch?v=p-r_u2dSLHY&list=PL_6iwrIQ8Yn4c10b_Tzhz2g4pwL8DBl6h&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=aOjYrmpWWpU&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=4&
https://www.youtube.com/watch?v=7DBBIlHoHCk&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=2&
https://www.youtube.com/watch?v=4yJLMvfdhe4&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=iwON92OsV0s&list=PL_6iwrIQ8Yn56vsCBcYAvG6lZfuFW6XC1&index=2&
https://www.youtube.com/watch?v=HpYNe8T08y0&list=PL_6iwrIQ8Yn4KI0W9nzbogrs71kv5QoTb&index=2&
https://www.youtube.com/watch?v=0bCuPdz71iY&list=PL_6iwrIQ8Yn7ITbbeuw8mORCWi-V-XmJ9&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yqBsLtTkuu8&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn
https://www.youtube.com/watch?v=JcsXztByJd8&list=PL_6iwrIQ8Yn56vsCBcYAvG6lZfuFW6XC1&index=2&t=1s


Bilder



Visma eEkonomi

Skapa PDF inne på verifikationen

Gå tillbaka



Visma Advisor

Förbättring i menyn för att välja tjänst

Gå tillbaka


