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Du har väl inte missat...

Nyhetswebbinarie i december 

Den 17/12 kl. 9.00 - 9.20 går vi igenom 
nyheter och tips för dig som vill ta del av 
dem i videoformat. 

Anmäl dig här »

Integrationer 

Letar din byrå efter integrationer som 
kan effektivisera och automatisera 
vardagen för dig och dina kunder? 

Se våra Integrationskataloger »

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 

• Bra att veta inför nytt räkenskapsår i 
Visma Anläggningsregister » 

• Statslåneräntan (SLR) vid utgången 
av november 2020 blev -0,07% »

• Vi sammanfattar Nyhetswebbinariet 
25/11 »

https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Nyhetswebbinarie-den-17-12-Anmal-dig-har/ba-p/183026
https://vismaspcs.se/partners-och-aterforsaljare/integrationskatalog
https://vismaspcs.se/formular/kampanjer/formular-guide-supereffektiv
https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-for-redovisningsbyran/Bra-att-veta-infor-nytt-rakenskapsar-i-Visma-Anlaggningsregister/ta-p/170045
https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-for-redovisningsbyran/Bra-att-veta-infor-nytt-rakenskapsar-i-Visma-Anlaggningsregister/ta-p/170045
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Statslanerantan-SLR-vid-utgangen-av-november-2020-blev-0-07/ba-p/182944
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Statslanerantan-SLR-vid-utgangen-av-november-2020-blev-0-07/ba-p/182944
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Vi-sammanfattar-Nyhetswebbinariet-25-11/ba-p/182823
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Vi-sammanfattar-Nyhetswebbinariet-25-11/ba-p/182823


Visma eEkonomi

Nyheter i Visma eEkonomi-appen 
 
Nu kan du eller din kund slutföra hela           
fakturaflödet från mobilen genom att 
registrera betalningar direkt i appen. 
Betalningar kan registreras för både kund- och 
leverantörsfakturor i såväl kronor som ut-
ländsk valuta. När du skapar kundfakturor i ap-
pen kan du nu även ange rot- eller rutarbete. 
Det innebär att rot- och rutbeloppet redan är 
avdraget för den som ska betala fakturan. 

Vi har lagt till en + symbol på startsidan som 
öppnar en meny med snabbval, så att du kan 
jobba mer effektivt när du skapar nya artiklar, 
kunder, kundfakturor eller laddar upp bildun-
derlag. 

När du skapar en ny faktura kan du nu även 
välja att dela fakturan med slutkunden som en 
pdf-fil. 

Fakturera direkt från appen »

Redigera offerter 

Det är nu möjligt att redigera dina kunders 
skickade offerter. Så länge offertens status 
bara är Skickad kan du fortfarande redigera 
uppgifterna och skicka offerten på nytt. 

Anläggningstillgångar - ny och          
förbättrad funktionalitet  

Menyvalet Inventarier har bytt namn till 
Anläggningstillgångar och funktionalitet-
en har utökats. Har du tidigare hållit reda på 
din kunds anläggningstillgångar i ett annat 
program kan du nu lägga in dem i Visma 
eEkonomi Pro med full koll på tidigare gjorda 
avskrivningar. Se alla förbättringar på nästa 
sida.

Versionsnyheter 2/12 eEkonomi »

Nyheter i Visma eEkonomi-appen 
Redigera offerter
Anläggningstillgångar - ny och förbättrad funktionalitet 
• Registrera IB och ackumulerade avskrivningar

• Inaktivera anläggningstillgång

• Bokför avskrivningar från listan med anläggningstillgångar

• Redigera verifikation vid försäljning av tillgång

• Se bokföringskonton som används

• Förbättrad hantering av låsta perioder

https://forum.vismaspcs.se/t5/Anvandartips-i-Visma-eEkonomi/Fakturera-direkt-fran-appen-Visma-eEkonomi/ta-p/177522
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-Visma-eEkonomi/Versionsnyheter-2-12-eEkonomi/ba-p/183215


Registrera IB och ackumulerade 
avskrivningar 

Nya fält har lagts till för ingående 
balans och ackumulerade avskrivningar för                        
anläggningstillgången. När du byter till Visma 
eEkonomi Pro för ett  företags tillgångar kan 
du nu specificera tidigare avskrivningar och få 
full koll på historiken för respektive tillgång.

Inaktivera anläggningstillgång 

Det går nu att sätta statusen som                    
Inaktiv. Det är användbart om du tidigare har 
registrerat tillgångar som din kund av någon 
anledning inte vill fortsätta arbeta med. När 
du inaktiverar tillgången makuleras den och 
inga avskrivningar föreslås längre. 

Visma eEkonomi - Anläggningstillgångar 

Registrera IB och                         
ackumulerade avskrivningar /
Inaktivera anläggningstillgång



Behöver du en guide i                       
Visma eEkonomi?

Du får bland annat checklistor inför dina kundmöten, 
koll på funktioner i programmet som bankkoppling och       
fakturahantering, och mycket mer!  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 »

Bokför avskrivningar från listan med 
anläggningstillgångar 

Tidigare kunde du bokföra avskrivningar från 
listan med verifikationer, nu kan du även göra 
det från listan med dina anläggningstillgångar. 
Klicka på pilen vid knappen Ny 
anläggningstillgång och välj Bokför 
avskrivningar. 

Redigera verifikation vid försäljning 
av tillgång 

Tidigare gick det inte göra ändringar på 
verifikationen som skapas när din kund säljer 
en anläggningstillgång. Det har vi ändrat på 
och nu går det både ändra beloppen och lägga 
till bokföringskonto för försäljningen.

Se bokföringskonton som används 

När du väljer vilken tillgångstyp som ska 
användas för tillgången visas de konton som 
avskrivningar kommer att bokföras mot. 
Programmet visar nu också hur konteringen 
kommer att göras när du utför olika åtgärder 
för en tillgång.

Förbättrad hantering av låsta          
perioder

Om du försöker göra en avskrivning i en
bokföringsperiod som är låst får du en varning 
och kan välja om du vill fortsätta och bokföra 
alla avskrivningar i nästa öppna period, eller 
om du vill avbryta och låsa upp perioderna för 
att bokföra avskrivningarna månad för månad.

Visma eEkonomi - Anläggningstillgångar 

https://vismaspcs.se/formular/kampanjer/formular-guide-supereffektiv


 
 
 

Visma Advisor Period & År

Stöd för K3   

Nu kan du använda både K2 och K3 i din 
årsredovisning i Visma Advisor Period & År. 
Tjänsten innehåller ett komplett stöd för 
båda regelverken och du väljer vilket som ska         
användas för varje företag.

K3 stöds för nya företag i Visma Advisor        
Period & År och med räkenskapsår som 
påbörjas efter 2020-01-01. Digital inlämning 
av årsredovisning kommer i Q1-2021.

K3 i Visma Advisor Period & År »

Stöd för beskattningsperiod 2020-P4  

I årsavslutsdelen hanterar vi nu alla             
räkenskapsår som slutar fram till och med 
2020-12-31. Deklarationsblanketterna är nu 
uppdaterade med de fastställda blanketterna 
för beskattningsperiod 2020-P4 och gäller 
aktiebolag, enskild firma och privatperson.

Nya regler för år 2020 

• Tillfällig nedsättning av egenavgifter i 
enskild firma.

• Den högsta statliga skatten (25%), den sk 
värnskatten, är borttagen från år 2020.

• En ny skattereduktion för boende i vissa 
glest befolkade områden har införts. 

• Ett takbelopp på 3 miljoner kronor har 
införts på uppskovsbelopp vid fastighets-
försäljningar efter 2020-06-30.

Beskattningsperiod 2020-P4 »

Stöd för K3 

Stöd för beskattningsperiod 2020-P4 

• Nya regler för år 2020 

https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/K3-i-Visma-Advisor-Period-amp-Ar/ba-p/183593
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Stod-for-beskattningsperiod-2020-P-4-i-Visma-Advisor-Arsavslut/ba-p/182535


Support
Vi finns här för dig

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

Tips, processer och nyheter

På vårt supportforum 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

