
Produktnyheter
Nytt år, nya funktioner!

För redovisningsbyråer



Du har väl inte missat...

Nyhetswebbinarie i februari 

Den 25/2 kl. 9.00 - 9.20 går vi igenom 
nyheter och tips för dig som vill ta del av 
dem i videoformat. 

Anmäl dig här »

Vismas Byråpartnerprogram

Vi på Visma Spcs vill ge er byrå bästa 
möjliga förutsättningar att bli effektiva 
och få tid över till rätt saker. Som 
byråpartner hos oss påbörjar vi en ny 
resa tillsammans. Det är dessutom helt 
kostnadsfritt!

Vismas Byråpartnerprogram »

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 »

Foruminlägg att hålla koll på 

• Förslag om lagkrav för digital  
inlämning av årsredovisning » 

• Tele2 stänger sin mejltjänst » 

• Digitalisera en sak i taget med dina 
kunder »

https://vismaspcs.se/utbildning/visma-advisor/webbinarium-nyheter-i-dina-program_
https://vismaspcs.se/redovisningsbyra/byrapartner
https://vismaspcs.se/formular/kampanjer/formular-guide-supereffektiv
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Forslag-om-lagkrav-for-digital-inlamning-av-arsredovisning-i/ba-p/185940
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Forslag-om-lagkrav-for-digital-inlamning-av-arsredovisning-i/ba-p/185940
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Till-dig-som-har-mejladress-fran-Tele2/ba-p/185614
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-for-redovisningsbyran/Digitalisera-en-sak-i-taget-med-dina-kunder/ta-p/173895
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/K3-i-Visma-Advisor-Period-amp-Ar/ba-p/183593


Visma eEkonomi

Kontroll av avskrivningar 

I samband med att en period eller 
räkenskapsår låses har vi lagt till en kontroll 
om det finns planerade avskrivningar som inte 
är bokförda. De måste bokföras innan 
perioden kan låsas, vilket hjälper dig att få en 
så korrekt bokföring som möjligt.

Ett enkelt sätt att bokföra alla väntande 
avskrivningar för alla anläggningstillgångar 
är att gå till Bokföring - Verifikationer. Där 
klickar du på pilen vid knappen Ny verifikation 
och väljer sen Bokför avskrivningar. Du får då 
ange till och med vilket datum du vill bokföra 
avskrivningar.

Om du har anläggningstillgångar 
registrerade som inte längre är aktuella att 
bokföra avskrivningar för, kan du istället 
inaktivera dem.

Nya rot- och rut-avdrag

Från och med den 1 januari 2021 kan du göra 
rotavdrag för arbetskostnaden för fler typer 
av värmesystem, till exempel 
solvärmesystem, vedpanna, gas-, olje- och 
pelletspanna. Tjänsterna som du kan göra 
rutavdrag för har också blivit fler:

• Tvätt vid tvättinredning
• Möblering
• Tillsyn av bostad 
• Transport av möbler med mera för  

försäljning och återanvändning

När du väljer en kategori görs beräkningarna 
av avdragen automatiskt i Visma eEkonomi. 
Programmet är även uppdaterat med det nya 
maxbeloppet på 75 000 kronor för rutavdrag.

 
                

Kontroll av avskrivningar vid låsning av period eller år
Nya rot- och rut-avdrag
Hämta adressuppgifter med ett klick
Tipsa din kund: Enklare att välja rätt bokföringskonto 

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-accounting-delete-inactivate-fixed-asset.htm
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Snabbare-atkomst-till-funktioner-i-Visma-eEkonomi/ba-p/184347


Hämta adressuppgifter med ett klick 

Adress-söket kan nu också användas för dig 
som arbetar som redovisningskonsult i en 
kunds företag. När du använder 
sökfunktionen kan du snabbt lägga till en ny 
kund eller leverantör på alla obligatoriska fält. 
Förutom adressuppgifterna hämtas också 
organisationsnumret, både för aktiebolag och 
enskilda firmor.
 
Testa nästa gång du lägger till en ny kund eller 
leverantör! Med sökfunktionen får du alla 
uppgifter korrekt ifyllda på en sekund.

Enklare att välja rätt bokföringskonto

Tipsa din kund! Vi har lagt till en ny funktion 
som gör det enklare att hitta rätt 
bokföringskonto när din kund till exempel 
skapar en ny leverantörsfaktura eller bokför 
en manuell verifikation. I fältet Konto kan du 
eller din kund söka på kontonummer eller 
använda sökord som till exempel “hyra” eller 
“moms”.

Visma eEkonomi föreslår lämpliga 
bokföringskonton och när du pekar på 
kontotexten visas en beskrivning av kontot 
och när det kan användas. Tipsa din kund att 
testa nästa gång de skapar en faktura eller 
bokför en verifikation!

Läs mer i vårt foruminlägg.

Visma eEkonomi  

Hämta adressuppgifter med ett 
klick i Visma eEkonomi

https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-Visma-eEkonomi/Versionsnyheter-28-1-eEkonomi/ba-p/186026


Visma Advisor 

Automatisk uppdatering av 
bevakningspunkter
 
Du kan nu få bevakningspunkter uppdaterade 
automatiskt genom att du kopplar dem till 
händelser i Visma eEkonomi.

En funktion för redovisningsbyrån som gör 
arbetet mer effektivt. Istället för att gå in i 
Visma eEkonomi och klarmarkera, till exempel 
“Period låst”, och sedan gå in i Visma Advisor 
och leta upp rätt bevakningspunkt för att 
stämma av så görs det nu helt enkelt per au-
tomatik för den kunden.

Vid ett samarbete i Visma eEkonomi kan 
bevakningspunkter uppdateras som slutförda 
i Visma Advisor automatiskt när ett uppdrag är 
utfört av en byråmedarbetare. 

För att använda funktionen går du till 
Underhåll - Uppdrag i Visma Advisor. Du 
kopplar sen ihop bevakningspunkter med 
händelser i Visma eEkonomi. När händelsen 
utförs i Visma eEkonomi kommer den 
kopplade bevakningspunkten i Visma Advisor 
att sättas som “Klar”.

För att tydligt se att den satts automatiskt 
från ett annat system kommer signaturen att 
få ett tillägg “Autogenererad”. Funktionen 
kräver att du har ett samarbete med kunden i 
Visma eEkonomi.

Läs mer i foruminlägget »
»»»

Automatisk uppdatering av bevakningspunkter

https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Automatisk-uppdatering-av-bevakningspunkter/ba-p/185985


 
 
 

Visma Advisor Period & År

Deklarationsblankett K6 

Nu finns det stöd för deklarationsblankett 
K6 - försäljning av bostadsrätt för privat-
personer och enskilda firmor i Visma Advisor 
Period & År. Blanketten används när du 
redovisar vinst eller förlust vid försäljning av 
en bostadsrätt samt för att begära uppskov 
med beskattning av vinst. 

Deklarationsblankett K6 - försäljning av 
bostadsrätt fylls i automatiskt via Årsavslut - 
Deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor 
- K6 - Försäljning av bostadsrätt.

Nästa steg i Visma Advisor Period & År är att 
arbeta vidare med fler K-blanketter och 
funktionaliteten för att underlätta för privat-
deklarationer. 

Läs mer om Deklarationsbilagor »

Beskattningsperiod 2021 P1, P2 & P3

Ytterligare en nyhet i Visma Advisor Period & 
År är att programmet nu stödjer 
beskattningsperiod 2021 P1, P2 & P3.

Det innebär att du redan nu kan avsluta 
räkenskapsår som slutar fram till och med 
2021-08-31.

Deklarationsblanketterna INK2, N4 & N8 har 
samma utseende som blanketterna för period 
2020-P4, förutom streckkod.

Följebrev till inkomstdeklarationen

Du kan nu skapa följebrevet för enskilda 
firmor eller privatpersoner. Under våren kom-
mer vi även att lägga till denna funktionalitet 
för aktiebolag. Läs mer i hjälpavsnittet 
Följebrev till inkomstdeklaration.

Deklarationsblankett K6 - försäljning av bostadsrätt

Beskattningsperiod 2021 P1,P2 & P3

Följebrev till inkomstdeklarationen.

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/tax-onlinehelp-ef-basis-tax-return-attachments-se.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/tax-onlinehelp-ef-basis-tax-return-cover-letter-se.htm
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Automatiskt-avstamning-av-anlaggningstillgangar-fran-Visma/ba-p/184986


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

