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Du har väl inte missat...

Nyhetswebbinarie i april  

Den 29/4 kl. 9.00 - 9.20 går vi igenom 
nyheter och tips för dig som vill ta del av 
dem i videoformat. 

Anmäl dig här »

Gratis guide i Visma eEkonomi

Ta del av guiden som med åtta tips går 
igenom hur du blir supereffektiv i Visma 
eEkonomi! Välj själv om du vill ladda ned 
hela guiden på en gång, eller läsa om just 
det som du är intresserad av. 

Fyll i formuläret och ta del av guiden »

Visma Now 16/3

Den 16/3 är det dags för vårens digitala 
event Visma Now. Vi kommer djupdyka 
i våra molntjänster och prata om hur du 
blir mer lönsam med fastpris. Det vill ni 
inte missa! 

Anmäl dig här »

Foruminlägg att hålla koll på 

• Integration - byråprogrammen » 

• Sammanfattning nyhetswebbinarium 
25/2 »

• Deklaration 2021 »

https://vismaspcs.se/utbildning/visma-advisor/webbinarium-nyheter-i-dina-program_
https://vismaspcs.se/formular/kampanjer/formular-guide-supereffektiv
https://vismaspcs.se/vismanow
https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-for-redovisningsbyran/Integration-mellan-byraprogrammen/ta-p/188089
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Sammanfattning-nyhetswebbinarium-25-2/ba-p/187814
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Sammanfattning-nyhetswebbinarium-25-2/ba-p/187814
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Datum-och-nyheter-infor-deklarationen-2021/ba-p/188157


Visma eEkonomi

Nya lönearter

Nu finns nya lönearter i Visma eEkonomi 
Lönebesked för att göra det enklare att       
registrera händelser på lönebeskeden för de 
anställda. Löneartslistan är dessutom är nu 
sorterad i bokstavsordning för att det ska bli 
lättare för dig att hitta det du söker.

De nya lönearterna är:

• OB-tillägg
• Vård av barn, avdrag
• Semestertillägg
• Semesteravdrag
• Föräldraledighet, avdrag
• Övertidsersättning
• Utlägg, övrigt
• Semesterlön, engångsskatt
• Bonus
• Arvode

Skapa lönebesked »

Sänkt arbetsgivaravgift för unga 

Den 3 februari, beslutade riksdagen att sänka 
arbetsgivaravgiften för unga. För anställda 
som är födda 1998-2002 är 
arbetsgivaravgiften nu 19,73% på löner upp 
till 25 000 kronor.

Vi har anpassat Visma eEkonomi Lönebesked 
till de nya reglerna. På lönebesked som skapas 
efter 4 februari, med utbetalningsdatum 1 
februari eller senare, beräknas 
arbetsgivaravgiften enligt de nya reglerna.

Sänkningen av avgiften gäller retroaktivt 
från 1 januari och om du redan har lämnat in 
arbetsgivardeklarationen för januari kan du 
begära rättning av den hos Skatteverket. 

Läs mer i forumet » 
                

Nya lönearter 
Sänkt arbetsgivaravgift för unga 

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-payroll-create-payslip.htm
https://forum.vismaspcs.se/t5/Anvandartips-i-Visma-eEkonomi/Sankta-arbetsgivaravgifter-i-Visma-eEkonomi-Lonebesked/ta-p/186444
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/faq/what-to-think-about-post-brexit-trade.htm


Visma Advisor 

Ny rapport för uppföljning av fastpris 
 
Syftet med rapporten är att följa upp 
förtjänsten med fastpris, genom att analysera 
täckningsgraden, genomsnittligt timpris och 
den eventuella förtjänsten om uppdraget haft 
ett timpris istället.

Det fakturerade beloppet och de beräknade 
timmarna för en period, baseras på den 
fakturering som var planerad för det fasta 
priset och den specifika kunden/uppgiften.

Rapporten är som standard baserad på 
kundnivå, men den kan specificeras efter 
uppdrag och aktivitet. 

Se film 
Ställ in fastpris »
Tidsregistrera med fastpris »

 Mobilanpassad vy 

Vi har nu gjort vissa anpassningar för att göra 
det enklare för dig att även arbeta med vissa 
funktioner via webbläsaren i din mobil. 

Sidorna som du kan arbeta med i mobilen är:

• Min startsida - fliken Översikt. 
• Kundlistan (kolumnerna för kundnummer 

och kundnamn visas).
• Kundöversikten - fliken Översikt och 

Grunduppgifter. Du kan till viss del          
redigera kundinformationen, men vi         
rekommenderar att du använder din dator 
för mer omfattande redigeringar.

• Kontakter och kontaktöversikten

Ikoner som visas i den övre delen som du kan 
använda är Tidregistreringsdialogen, Start-/
Stoppklockan samt Sms. 

Ny rapport för uppföljning av fastpris
Mobilanpassad vy   

https://www.youtube.com/watch?v=pzVX5ibjQqI&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=4AF3fSKZbac&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=17


 
 
 

Visma Advisor Period & År

Ladda upp förtryckt 
inkomstdeklaration 1 (INK1) från  
Skatteverket 

Du kan nu ladda upp den förtryckta 
Inkomstdeklaration 1 (INK1), Specifikation 
till inkomstdeklaration samt Preliminär 
skatteuträkning från Skatteverket för den 
person eller företag du deklarerar för. De 
förtryckta beloppen kommer automatiskt 
föras in i de olika sidorna och fälten under 
Underlag INK1.

Har du en digital brevlåda kommer du få den 
förtryckta deklarationen någon gång mellan 
3-9 mars.

Från och med den 10 mars kan du se din 
deklaration på Skatteverkets Mina sidor längst 
ned på sidan Skatter och deklarationer.

Läs mer om Grunduppgifter »

Stöd för deklarationsblankett K7 - 
försäljning av näringsfastighet

I denna version finns nu stöd för 
deklarationsblankett K7 - försäljning av 
näringsfastighet.

Bilagan används när du redovisar vinst eller 
förlust vid försäljning av en näringsfastighet. 
Du måste även göra vissa skattemässiga 
justeringar i den löpande redovisningen av 
den näringsverksamhet där fastigheten ingår.

K7 - Försäljning av näringsfastighet »

Ladda upp förtryckt inkomstdeklaration 1 (INK1) 

från Skatteverket

Stöd för deklarationsblankett K7 - försäljning av näringsfastighet

MISSA INTE 22/3  

Du vet väl om att vi erbjuder en digital 
grundkurs i Visma Advisor Period och År? 
Det innefattar både teori och praktik, 
och riktar sig till dig som arbetar på en 
redovisningsbyrå och ska börja använda 
tjänsten. Läs mer & anmäl dig här » 

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/tax-onlinehelp-ef-basic-information-ink1-se.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/tax-onlinehelp-ef-basis-tax-return-attachments-k7-se.htm
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Automatiskt-avstamning-av-anlaggningstillgangar-fran-Visma/ba-p/184986
https://vismaspcs.se/utbildning/visma-advisor-period-och-ar/grundkurs-i-visma-advisor-period-och-ar-digital-utbildning


Support
Vi finns här för dig

Har du praktiska frågor om ditt och din kunds samarbete?  
Vanliga frågor »  

Tips, processer och nyheter

I vårt forum kan du ta del av frågor 
och svar, läsa om nyheter i våra 

program och dela dina idéer. Som 
redovisningsbyrå har du 

dessutom en egen yta där vi riktar 
information direkt till dig. 

 
Visma Spcs Forum » 

Vi visar hur du gör

Vill du kanske se hur du aktiverar 
ett samarbete i Visma Advisor? Eller 
hur du hanterar bankkoppling? Det 

visar våra supportfilmer. Alla  
program har en egen spellista där vi 

går igenom olika funktioner. 

Spellista Visma eEkonomi  »

Välj vad du vill läsa mer om 

I våra hjälptexter hittar du allt du 
behöver veta om ditt program, från 
kom igång guider till mer specifika 
frågor. Från frågetecknet uppe till 
höger i ditt program kan du också 

söka direkt i våra hjälpavsnitt.

Skriven hjälp »

Behov av mer praktiskt hjälp? 

Är du i behov av att gå igenom 
grunderna för hur ett samarbete 
fungerar praktiskt? Då finns sidan 

Digitalt samarbete i Visma 
eEkonomi till din hjälp. Där går vi 

igenom hur du kommer igång.

Samarbete i Visma eEkonomi »

https://vismaspcs.se/support/samarbeta-med-bokforing-och-fakturering#vanligafragor
https://forum.vismaspcs.se/t5/Redovisningsbyran/ct-p/SE_SP_Redovisningsbyra
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_6iwrIQ8Yn4KI0W9nzbogrs71kv5QoTb
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/getting-started/a-getting-started.htm
https://vismaspcs.se/support/samarbeta-med-bokforing-och-fakturering

