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1 Innledning
Vi ønsker alle tidligere og nye brukere velkommen til et nytt og spennende årsoppgjør med Total.
 

Våre første etablerte brukere står nå foran sitt 29. årsoppgjør med våre årsoppgjørprogram som et
effektivt hjelpemiddel. 
 

Vi vil takke de brukere som hadde anledning til å møte opp på brukerkonferansen høsten 2014 med
nye ønsker og forslag til ytterligere forbedringer av systemet. Sammen med referansegruppen, har vi
arbeidet frem en 2014-versjon av Total som vil bli et meget effektivt hjelpemiddel under årsoppgjøret
2014.
 

Vi vil takke referansegruppens medlemmer for det arbeidet de har utført i forbindelse med årets
programversjoner. Dette både i forbindelse med nødvendige prioriteringer av innkomne ønsker, samt
en del faglige råd og avgjørelser som måtte tas.
 

Referansegruppens medlemmer består i år av:
 

Rita Elnes Praktikertjenesten AS, Halden
Robert Gjelstenli H. C. Andersen & Co AS, Oslo
Jon Andersen Center-Revisjon AS, Grålum
Helge Mass Andersen Axepta Regnskap AS, Rolvsøy
Tore Hansen Frostad & Skyrud AS, Kjeller
Knut Inge Brænd Brænds Økonomi AS, Askim
Kenneth Abelson Vigres Byrå & Co AS, Borgenhaugen
 

Sarpsborg 1. desember 2014
 

Mokastet Data AS
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2 Installasjon av Total
Installasjonen av Total for Windows er mye lik rutinen for andre Windows-programmer.
Installasjonsprogrammet er enkelt og til stor grad selvforklarende.

2.1 Starte installasjonsprogrammet
Windows må være aktivt før installasjonsprogrammet startes. Vi anbefaler at du avslutter alle andre
programmer som er aktive før du begynner installasjonen. Installasjonsprogrammet lastes ned enten
fra internett eller startes fra CD.

2.2 Installasjon på frittstående PC eller nettverk?
Installasjonsprogrammet er det samme både for frittstående PC og PC'er som er sammenkoblet i et
nettverk. Installasjonsprosedyren er derimot litt forskjellig for de to installasjonsmåtene. Du må derfor
nå ta stilling til hvilken av de to forskjellige installasjonsmetodene som du skal benytte og velge en av
disse videre. Du finner en beskrivelse av installasjonsmetoden som passer for deg i de neste
avsnittene.

2.3 Installasjon på en frittstående (vanlig) PC
1. Installasjonsprogrammet ønsker deg

velkommen. Installasjonsprogrammet forteller
deg hvilke forutsetninger som skal være
tilstede for at Total for Windows skal kunne
installeres. Klikk på knappen «Neste» for å
komme til neste bilde

2. Velg installasjonstype. Siden du skal
installere Total på en frittstående PC, velger
du i «Vanlig PC».

3. Hvor skal Total installeres. Nå blir du spurt
om hvor du vil installere Total for Windows.
Du angir hvilket diskområde Total skal
installeres på ved å klikke på linjen med riktig
diskbokstav. Ditt valg blir da markert med en
farget linje. Når riktig valg er markert, klikker
du på knappen «Neste» for å starte
installasjonen.

4. Filene installeres. Installasjonsprogrammet
starter nå med å overføre Total for Windows til
din maskin. Etter hvert som filene installeres
vil fremdriftsindikatoren nærme seg 100%.

5. Programgruppe opprettes. Når filoverføringen
er ferdig, vil installasjonsprogrammet opprette
en programgruppe og et ikon, som du bruker
når du skal starte Total.

6. Installasjonen er ferdig. Total for Windows er
nå klar til bruk på din maskin.

 
 

2.4 Installasjon i nettverk
Merk! En nettverksinstallasjon av Total består av først en Server-installasjon som kopierer
programfiler til serveren. I tillegg må arbeidsstasjon-installasjon kjøres på hver av de PC-ene som
skal bruke Total.
 

Du skal sitte på en arbeidsstasjon også når du kjører serverinstallasjon. Filene sendes da til
serverens disk-bokstav, f. eks. P:
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2.5 Installere Total for Windows på Server (server-installasjon)
1. Installasjonsprogrammet ønsker deg

velkommen. Klikk på knappen «Neste» for å
komme til neste bilde

2. Velg installasjonstype. Siden du skal
installere Total på en nettverksserver, velger du
«Server».

3. Hvor skal Total installeres. Nå blir du spurt om
hvor du vil installere Total for Windows. Du
skal angi hvor den delte server-kopien av Total
skal plasseres. Du angir diskområdet ved å
klikke på linjen med riktig diskbokstav. Ditt
valg blir da markert med en farget linje. Når
riktig valg er markert, klikker du på knappen
«Neste» for å starte installasjonen.

4. Filene installeres. Installasjonsprogrammet
starter nå med å overføre Total for Windows til
din maskin.  Fremdriftsindikatoren viser
fremdriften underveis.

5. Installasjonen er ferdig. Serverinstallasjonen av
Total for Windows er nå ferdig.

6. Starte installasjon for arbeidsstasjon? Når
kopieringen er ferdig, spør
installasjonsprogrammet om du ønsker å kjøre
installasjon for arbeidsstasjon med det
samme. Du får da anledning til å kjøre
installasjon for arbeidsstasjon hvis du ønsker
det.

 

2.6 Installere Total for Windows på en arbeidsstasjon
1. Installasjonsprogrammet ønsker deg

velkommen. Installasjonsprogrammet forteller
deg hvilke forutsetninger som skal være
tilstede for at Total for Windows skal kunne
installeres. Klikk på knappen «Neste» for å
komme til neste bilde

2. Velg installasjonstype. Siden du skal
installere Total på en arbeidsstasjon, velger du
«Arbeids-stasjon». Se bildet i avsnittet
ovenfor.

3. Hvilke diskområder skal brukes. Det delte
området er diskbokstaven som
serverinstallasjonen av Total er plassert. Den
andre, Privat område, angir brukerens
(arbeids-stasjonens) private harddiskbokstav.
Du angir diskområder ved å klikke på linjen
med riktig diskbokstav. Når begge valgene er
riktig markert, klikker du på knappen «Neste».

4. Filene installeres. Programmet starter nå med
å overføre Total for Windows til din maskin.
Filene overføres fra serveren. Etter hvert som
filene installeres vil fremdriftsindikatoren
nærme seg 100%.

5. Installasjonen er ferdig.
Arbeidstasjonsinstallasjonen av Total for
Windows er nå ferdig.
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2.7 Administratorrettigheter ved installasjon
Ved installasjon av Total Årsoppgjør som "Vanlig PC" og arbeidsstasjonsinstallasjon installerer Total
programkomponenter som trenger administratorrettigheter. Programmet utfører derfor en test om de
nødvendige rettighetene er tilstede. Har ikke innlogget bruker nok rettigheter, må du enten logge på
som en annen bruker eller gi aktiv bruker høyere rettigheter. Administrator-kontoen enten lokalt på
maskinen eller i nettverket har maksimale rettigheter.
 

2.8 Microsoft .NET Framework
Deler av Total benytter programteknologien .NET Framework (uttales "dot net"). .NET Framework er
et rammeverk/programmiljø utviklet av Microsoft. .NET Framework installeres under installasjon av
"Vanlig PC" og "Arbeidsstasjonsinstallasjon". Installasjonstiden for komponentet varierer, men kan ta
opptil flere minutter avhengig av hvilken Windows-versjon du kjører. Mens .NET Framework installeres
vises et status-vindu som vist nedenfor.
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3 Starte Total

3.1 Oppstartsikon

Under installasjon av Total, blir det automatisk opprettet et ikon   på skrivebordet. Dette
ikonet er en snarvei til programmet. Når du dobbelklikker på ikonet, startes Total.

3.2 Oppstart via programgruppen
Total kan også startes ved å gå via de forskjellige programgruppene. I forbindelse med installasjon
opprettes en gruppe som heter Total for Windows. Følg fremgangsmåten nedenfor:

Windows Vista/7/8
1. Klikk på Start
2. Klikk på Alle programmer
3. Klikk på programgruppen Total for Windows
4. Klikk på programmet Total 200x
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4 Klientregister
Når du har startet opp Total, kommer du frem til klientregisteret. Det er i klientregisteret du
bestemmer hvilken klient du vil arbeide med.
 

4.1 Opprette ny klient
Du oppretter dine klienter i klientregisteret i Total.
 

Prosedyre

1. Klikk på kommandoen  på båndet.
2. En veiviser tar deg gjennom trinnene med å

fylle ut nødvendige opplsyninger som vist i
dialogen. Ønsker du samtidig å aktivere
funksjonalitet for aktuell selskapstype eller
registrere klientopplysninger klikker du deg
videre med Neste-knappen. Du bestemmer
selv når du vil avslutte veiviseren ved å klikke
Fullfør.

3. Klienten er nå ferdig opprettet og klar til bruk i
klientlisten.

Merk! Alle klienter må ha et mappenavn, og dette må være unikt for hver enkelt klient. Har du et
nummersystem på dine klienter i dag, kan du gjerne benytte dette i Total som mappenavn når du
oppretter nye klienter. Vi anbefaler at du for AS-klienter bruker bokstaven A, for næringsdrivende N
og for konsern bokstaven K. AS-klient nr. 101 blir da i følge eksempelet  til A101. Mappenavnet kan
ikke være lenger enn 8 posisjoner. Unngå også å bruk av sær-norske tegn, samt mellomromstasten.
Valget for "Opprett kun i klientregister" skal KUN brukes i de tilfellene hvor klientdataene allerede
ligger i en mappe på harddisken fra tidligere. Med dette valget kan det da lages en "oppkobling" til
disse dataene for innhenting her i klientregisteret. Dette valges brukes kun i helt spesielle tilfeller.
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4.2 Importere klientliste fra Altinn
Hvis klientlisten i Total er tom ved oppstart, vil bruker få spørsmål om å bygge opp en klientliste
basert på klientlisten i Altinn. Dersom man har oppføringer i klientlisten fra tidligere, kan
funksjonaliteten likevel benyttes for å opprette nye enkeltstående klienter. Da aktiveres funksjonen
ved å gå på Fil | Importer | Klientliste fra Altinn. Ved import fra Altinn opprettes det klienter
automatisk i klientregisteret, samt at firmaopplysninger fylles ut i klientopplysningsdialogen for de
aktuelle klientene.

For å hente klientopplysninger fra Altinn benyttes samme innloggingsmetode som ved import av
preutfylte selvangivelsesdata.
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4.3 Selskapstype

Du må ta stilling til hva slags type klient du skal arbeide med i dialogen for "Selskaptype". Denne
dialogen får du tilgang til enten i veiviseren for "Opprett klient" eller på menybåndet inne på klienten.

Selskaptype: I nedtrekkslisten velger man selskapsform for klienten

Skattefritt selskap: For enkelte selskapstyper, til eks. i Samvirkeforetak, Stiftelser, o.l, skal det
ikke bergenes vanlig selskapsskatt. Dersom dette er aktuellt for klienten kan du ganske enkelt slå av
den vanlige skatteberegningen. Dersom du krysser av for at "Det skal ikke beregnes skatter", vil man
i resultatregnskapet få et resultat som er det samme både før og etter skatt.  

Dekativer systemposteringer: Enkelte brukere kan av ulike grunner ha utført årsoppgjøret på
forhånd og ønsker å oppheve alle systemposteringer. Ligningsskjemaer og rapporter vil da bli utfylt
basert på innregistrert IB/UB-saldobalanse, og eventuelle tilleggsposteringer, og utelukke alle
automatiske systemposteringer.

Næringsoppgave: I nedtrekkslisten velger man hvilken næringsoppgave som skal benyttes for
klienten.

Aktiver funksjonalitet: Her krysser man av for å kunne opprette ligningsskjemaer for Boligselskap,
Boligsameie eller Barnehage

4.4 Hente inn klient
Prosedyre
1. Pek på klienten du ønsker å hente og klikk med venstre musetast en gang slik at linjen med

klientens navn blir blå.
2. For å starte innhentingen, klikker du på Start-knappen under klientlisten.

4.5 Slette klient
Du kan slette klienter fra harddisken, enten fordi du ikke lenger skal arbeide med klienten eller du
trenger å "rydde" på harddisken. Når du har slettet en klient, er det i utganspunktet ingen måte å
hente tilbake klienten.
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Prosedyre
1. Marker den eller de klientene som du

ønsker å slette.
2. Klikk på kommandoen Slett på båndet.
3. Programmet viser klientens navn og

katalogen hvor dataene er plassert.
4. Du må nå svare OK for å slette klienten(e).

Du kan krysse av for at klienten kun skal
slettes fra klientregisteret, men at
klientdataene og klientkatalogen ikke skal
røres. Svarer du OK, slettes klienten fra
klientlisten og eventuelt fra hardddisken
hvis du ikke har angitt annet.

OBS! Når man velger å slette en klient i Total, slettes ikke bare årets filer, men hele klientmappen.
Dette betyr at alle dataene for denne klienten blir slettet. Filer for alle år og moduler er fortapt.

4.6 Klientsøk
Har du mange klienter i klientlisten, slik at du ikke øyeblikkelig ser den klienten du ønsker å åpne,
kan du benytte søkefunksjonen  øverst i klienlisten. Plasser feltmarkøren i den kolonne som du
ønsker å søke på. Begynn å skrive inn de første bokstavene og du vil se at listen reduseres. Alle
klientene som inneholder disse tegnene vises nå i listen. Avhengig av hvor mange klienter du har
som inneholder akkurat de første bokstavene, vil du snart se aktuell klient i listen.

Ønsker du å benytte et annet søkekriterium enn "Inneholder", kan du klikke på firkanten først i
kolonnen og velge et annet alternativ fra listen som kommer frem.

Søkefeltet kan nullstilles enten ved å klikke på "trakt-symbolet" bakerst i kolonnefeltet, trykke på
Esc-knappen på tastaturet eller trykke på Nullstill-knappen nederst i klientregisteret.
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4.7 Sortere klientliste
Klientlisten kan sorteres på enten Klientmappe, Navn, Skattekommune eller Status. Ønsker du å
sortere klientlisten på f.eks. "Skattekommune", klikker du på "pil ned" til høyre i søkefeltet for den
aktuelle kolonnen og velger ønsket kommune fra listen. Klientlisten viser da kun klienter tilhørende i
den aktuelle kommunen.

4.8 Endre klientmappe
Hvis du av en eller annen grunn ønsker å endre mappenavnet på en klient, kan du gjøre dette ved
hjelp av kommandoen Endre | Klientmappe på båndet. I dialogboksen som kommer opp skriver du
inn det nye mappenavnet. Klikk videre på Endre-knappen for å fullføre endringen.

4.9 Endre klientinformasjon
1. Du kan endre firmaopplysninger som er

registrert i klientlisten også etter at en
klient er blitt opprettet.

2. Marker klienten som du ønsker å endre.
3. Klikk på kommandoen Endre |

Klientinformasjon på båndet.
4. Programmet viser en dialogboks med

klientens navn og skattekommune.
5. Endre klientinformasjon til det du ønsker

og klikk OK.
 
  

OBS! Store bokstaver tar større plass i listen enn små bokstaver. Erfaringsmessig er det fordelaktig
å kunne benytte store bokstaver på initialer og selskapstype som AS.

4.10 Statuskoder
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4.10.1 Status for klientene

I klientregisteret finnes det en egen kolonne for Status. I denne kolonne kan man legge inn
forskjellige statusmeldinger for de enkelte klientene.

Velg på båndet Endre | Status for å hente frem dialogen for statusmeldinger. Klikk på knappen Ny
for å definere en statusmelding. Her legger du inn statuskode og statusbeskrivelse, f.eks. "Ferdig
med årsoppgjøret" o.l.

Du kan når som helst hente frem redigerings-dialogen for statuskodene, og der bestemme hvilke
tekster du vil ha på de forskjellige kodene.

4.10.2 Vanlige oppgaver

Direkte valg til ofte brukte oppgaver.

4.10.3 Sist brukte klienter

Direkte valg til fremhenting av de siste klientene du har arbeidet med.

Listen over ”Sist brukte klienter” er nå nummerert med 1, 2, 3 osv. Dette betyr at du nå enkelt ved
hjelp av tastaturet kan starte en klient ved hjelp av hurtigtasten Ctrl + 1 for å starte den sist brukte
klienten, Ctrl + 2 for den nest sist brukte klienten osv.

4.10.4 Klientegenskaper

Sammendrag av mappeinformasjon.
 

Filinformasjon.

4.11 Eksport av klientliste til fil
Du kan eksportere klientlisten til en fil som du kan
benytte i andre programmer. Marker de klientene
du ønsker skal være med i listen og velg på
båndet Import/Eksport | Eksporter 
klientliste. Det kan være smart å sortere listen
enten på klientnavn eller skattekommune før du
begynner å markere i listen.
 

Når du velger dette punktet må du selv angi hvor
den eksporterte filen skal plasseres og hvilket
navn den skal få. Fil kan for eksempel hentes inn i
Microsoft Word for videre bruk. Et tenkt
bruksområde for dette kan være søknad om
utsettelse for innlevering av selvangivelse.
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4.12 Utskrift av klientliste
Du kan også skrive ut klientlisten. Utskriften
startes fra klientregisteret ved å velge på båndet 
Skriv ut liste. Her kan du velge mellom Vanlig
klientliste og Klientliste med klienopplysninger.
Du kan også angi ulike sorteringskriterier.

4.13 Sammenslåing av klientregistre
I tilfeller hvor det har vært flere Total-installasjoner, som skal slås sammen til en, må klientmappene
samordnes til en felles datamappe for klientmapper. Ved å velge “Import/eksport” | Importer
manglende klientmapper i klientregisteret, vil Total søke gjennom datamappene og finne de klientene
som ikke er oppført i klientregisteret. Disse klientmappene presenteres i en egen dialog hvor du kan
merke de klientene som du vil importere inn i klientregisteret for på den måten å komplettere listen.

4.14 Sikkerhetskopiering
For å sikkerhetskopiere en eller flere klienter,
markerer du klienten(e) i listen og velger
kommandoen Sikkerhetskopier på båndet.
Marker de aktuelle klienter i listen, og skriv inn
ønsket plassering for lagring og navn på
sikkerhetskopi. Du kan også velge lagringsplass
og angi navn på sikkerhetskopi ved å klikke på
knappen Bla igjennom.

Klikk Utfør for å sette i gang kopieringsprosessen.
Hvis sikkerhetskopiering har vært vellykket får du
opp en dialog med meldingen "Sikkerhetskopiering
fullført".

Sikkerhetskopifilene blir komprimert i størrelse til
et eget format som vi har kalt "twdbackup".
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4.14.1 Filvalg

Det kan være tilfeller hvor man ikke ønsker å ta
sikkerhetskopi av alle filene som ligger i
klientmappen. For å begrense antall filer som skal
kopieres, klikker du på knappen med tre prikker
(filvalg) til høyre for aktuell klient. Du vil da få opp
en oversikt over de forskjellige modulene. Klikk på
+ - tegnet foran de ulike moduler for å se hvilke
filer de inneholder.

Alle filer er i utgangspunktet markert for
sikkerhetskopiering. Du må derfor fjerne
haketegnet på de filene du ikke ønsker skal være
med på kopien. Klikk OK for å bekrefte valgene.

4.15 Tilbakekopiering
For å tilbakekopiere en eller flere klienter velger
kommandoen Tilbakekopiering på båndet. I
dialogen som kommer frem klikker du på "Bla
igjennom" for å finne frem til hvor du har
sikkerhetskopien liggende på disken.

Ønsker du å legge tilbake kopien i et annet
klientregister enn det som nå benyttes, må du
velge aktuelt klientregister i nedtrekkslisten.

Når du har hentet inn sikkerhetskopien, vises en
oversikt over alle klientmappene som kopien
inneholder med både kildemappe (fra) og
målmappe (til). Fjern haketegnet foran de
mappene som ikke ønskes tilbakekopiert.

Klikk på Utfør for å starte tilbakekopieringsrutinen.

4.15.1 Tilbakekopieringsvalg

Det kan være tilfeller hvor man ikke ønsker å
kopiere tilbake alle filene som ligger i
sikkerhetskopien. For å begrense antall filer som
skal kopieres, klikker du på knappen med tre
prikker (filvalg) til høyre for aktuell klient. Du vil da
få opp en oversikt over de forskjellige modulene.
Klikk på + - tegnet foran de ulike moduler for å se
hvilke filer de inneholder.

Alle filer er i utgangspunktet markert for
tilbakekopiering. Du må derfor fjerne haketegnet
på de filene du ikke ønsker å tilbakekopiere.

Ønsker du en annen målmappe for
tilbakekopieringen, kan du endre dette nederst i
dialogen. 

Klikk OK for å bekrefte valgene.
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4.16 Sende klient med e-post
Marker de(n) aktuelle klienten(e) i klientregisteret
som ønskes sendt med e-post. Velg på båndet
kommandoen Send på e-post.

I dialogen som kommer frem fyller du ut
nødvendige opplysninger for både mottaker og
avsender som vist nedenfor. Nederst i dialogen
vises en oversikt over de valgte klientmappene.

Klikk på Send for å starte
oversendelsesprosessen.

Når forsendelsesrutinen er ferdig får du opp
melding om at "E-post er nå sendt". Du vil også
automatisk motta en kopi av e-posten som du har
sendt.

4.16.1 Filvalg e-post

Det kan være tilfeller hvor man ikke ønsker å sende over alle filene som ligger i klientmappen. For å
begrense antall filer som skal sendes, klikker du på knappen med tre prikker (filvalg) til høyre for
aktuell klient. Du vil da få opp en oversikt over de forskjellige modulene. Klikk på + - tegnet foran de
ulike moduler for å se hvilke filer de inneholder.

Alle filer er i utgangspunktet markert for oversendelse. Du må derfor fjerne haketegnet på de filene du
ikke ønsker skal være med i forsendelsen. Klikk OK for å bekrefte valgene.

4.17 Register over revisor/regnskapsfører
Total innholder et register over revisorer og
regnskapsførere. Dette registeret inneholder de
opplysningene som skal fremkomme i
ligningspapirene om selskapets revisor/
regnskapsfører. I nettverksinstallasjoner er registeret
felles for alle brukerne.
 

Du oppretter de forskjellige revisorene/
regnskapsførerne som selskapet/klienten benytter i
registeret. Inne i klienten angir du hvilken revisor/
regnskapsfører som klienten benytter. Opplysningene
om revisor/regnskapsfører hentes inn når du laster inn
klienten.
 

Endringer i opplysningene du gjør i registeret får
virkning for alle selskap/klienter som benytter
revisoren/regnskapsføreren første gang klienten lastes
inn etter at endring er foretatt.
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4.18 Kopiering av klienter mellom server og lokal arbeidsstasjon
I en slik konfigurasjon er det naturlig å ha to klientregistre. Det ene klientregisteret «Server»
representerer de klientene som ligger på det delte området på serveren. Det andre «Lokalt»
representerer de klientene som ligger på lokal disk på den bærbare (f.eks C:) 

Når man skal arbeide med Total ute hos klienten, er man avhengig av å flytte/kopiere dataene fra det
sentrale registeret til det lokale. Når man kommer tilbake til kontoret, må dataene flyttes tilbake til
det sentrale registeret.

Markere de aktuelle klientene i klientregisteret,
høyreklikk og velg i menyen Send til | Annet
klientregister. Total presenterer og lar deg velge
blant de tilgjengelige klientregistrene.

Systemet lager en kopi av dataene fra aktivt klientregister (Server) som automatisk kopieres og
legges på plass i angitt klientregister (Lokal). Selve kopieringsrutinen funger på tilsvarende måte som
for rutinen for «Tilbakekopiering av klient». I kopieringsdialogen vil bruker også ha mulighet til å endre
katalognavn for klient(ene).

Kombinere med lås klient: I de tilfeller man jobber lokalt med en klient ønsker man ikke at andre
samtidig skal kunne gå inn på den samme klienten på server og endre opplysninger. Løsningen vil
være å låse klienten i klientregisteret på server. Dette gjør du ved å høyreklikke på klienten og velge
«Lås». Klienten vil da være merket med et lås-symbol i klientregisteret. Brukere kan laste inn låste
klienter, men ikke lagre endret informasjon før låsesperren oppheves.
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4.19 Internett
4.19.1 Proxy (internett/brannmur)

I forbindelse med henting av data fra Skatteetaten/Brønnøysund og elektronisk innsendelse til Altinn,
vil man måtte koble seg til internett. 
 

Enkelte brukere vil kunne ha problemer med å koble seg til internett på bakgrunn av brannmur/proxy-
server. Løsningen i dette tilfelle vil kunne være å krysse av for proxy-server i denne dialogen og
registrere inn nødvendige opplysninger knyttet til proxy-serveren. Dialogen finner du under
kommandoen Innstillinger | Internett.

4.19.2 Programoppdatering

Total kan konfigureres til å kontrollere om det er publisert noen nyere versjon av programmene i
bakgrunnen mens du arbeider. Finnes det en nyere utgave, vil du få beskjed om dette. Du kan
aktivere/deaktivere denne egenskapen ved hjelp av haketegnet. Du kan bestemme intervallet for
kontrollen ved å angi antall minutter som skal løpe mellom hver kontroll.

4.20 Standard revisor/regnskapsfører
Benytter de fleste klientene dine en bestemt revisor eller regnskapsfører, kan du definere en standard
revisor /regnskapsfører. Denne standarden benyttes automatisk for alle nyopprettede klienter.
 

Du definerer standard revisor /regnskapsfører i klientregisteret på kommandoen: Innstillinger |
Revisor/Regnskapsfører.
 

For å velge blant de definerte eller legge til ny revisor/regnskapsfører, trykker du på knappen Endre. I
listen som fremkommer markerer du ønsket revisor/regnskapsfører og klikker OK.

4.21 Supporthenvendelse
Når du er inne i en klient og det er noe du lurer
på, kan du enkelt sende oss en
supporthenvendelse innenfra systemet. Velg på
båndet kategori Hjelp | Brukerstøtte-henvendelse.
Du vil da få opp en dialog som vist nedenfor.

Her fyller du ut tilsvarende opplysninger som du
vanligvis gjør når du skal sende en e-post. Det er
også lagt inn noen formateringsmuligheter av
teksten i meldingfeltet. Har du huket av for "Legg
med klientfil", blir klientfilen automatisk sendt
med i forsendelsen direkte til vår supportavdeling.

Når forsendelsesrutinen  er ferdig får du opp en
melding om at "E-post er nå sendt". Du vil
automatisk få en kvittering på e-post om at
Mokastet Data AS har mottatt den. Denne e-
posten vil også inneholde en kopi av
supporthenvendelsen som du har sent.
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4.22 Sortering klientliste
Du kan selv bestemme hvordan klientlisten skal
sorteres når du starter klientregisteret. I
dialogboksen kan du angi hvilken kolonne du
ønsker å sortere på som standard. Hvis du ønsker
annen sortering når du er i klientregisteret, kan du
klikke på de forskjellige kolonneoverskriftene.

4.23 Skjermbildebeskrivelse
Øverst i skjermbildet (under programnavnet) er nå de tradisjonelle menyene og verktøylinjene
erstattet med båndet i Total. Båndet er en enhet som nå viser kommandoer ordnet i et sett med
kategorier. Kategoriene på båndet viser kommandoene som er relevante for hvert enkelt
oppgaveområde. På denne måten vil det være enklere for brukerne å se hele spekteret av funksjoner
som finnes i Total.
 
 

Resten av skjermbildet dekkes av hovedbildet, som vil inneholde rapporter og ligningsskjemaer etter
hvert som du henter dem frem på skjermen.
 

 

Arbeidsmiljøet vil være noe tilpasset til de forskjellige modulene, men hovedtrekkene vil være like,
slik at systemet blir enkelt å bruke.
 

De av dere som bruker andre Windows-programmer vil se at oppbygningen til Total for Windows er
svært lik oppbygningen til andre Windows-programmer. Erfaring fra andre programmer kan derfor
nyttiggjøres i Total.



18Båndet

© 2015 Mokastet Data AS

5 Båndet
Du bruker båndet for å flytte deg fra rapport til rapport eller til å hente frem dialogboksene hvor du kan
fylle ut klientopplysninger, avsetninger, ligningsverdier osv.
 

Båndet er delt opp i kategorier for Opplysninger, Ligningsskjemaer, Rapporter, Noter, Hjelp.
Du ser at de forskjellige elementene er gruppert der de hører hjemme.

5.1 Filmeny
Filmenyen inneholder blant annet en kommando
for å lagre klientdata. Ønsker du å kjøre utskrifter
kan du også starte utskriftsfunksjonen i Total her.
Når du vil avslutte Total, velger du den siste
kommandoen, "Avslutt" på denne menyen.

5.2 Opplysninger

Kategorien for Opplysninger inneholder alle elementene hvor det er aktuelt at du som bruker skal fylle
inn opplysninger vedr. årsoppgjøret.
 

De forskjellige oppgaveområdene er bygget opp i en logisk rekkefølge som man kan følge under
arbeidet med årsoppgjøret.
 
 

Start først med klientopplysningene. Når disse er på plass må du på kontonivå i saldobalansen i
fjor, registrere klientens UB-saldobalanse i fjor, slik at du automatisk vil få på plass fjorårstallene i
næringsoppgaven og resultatregnskapet og balansen. Når årets saldobalanse så er på plass, er du
klar til å starte med de regnskapsmessige elementene. Etter at du bl.a. har registrert opplysninger i
saldossystemet og registrert ligningsverdiene under oppgaveområdet skatt, må du kontrollere
forskjellene.
 

Etter at du til slutt har registrert dine årsoppgjørsdisposisjoner kan du hente frem  sammendrag av
årsresultater.
 

Følger du rekkefølgen for oppgaveområdene kan du føle deg trygg på at du ikke vil glemme noen
elementer i årsoppgjøret.
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5.3 Ligningsskjemaer

Kategorien for Ligningsskjemaer inneholder en oversikt over ligningsskjemaene i Total. Første gangen
du går inn på denne kategorien, er det kun de  "obligatoriske" skjemaene som finnes i oversikten.
Ønsker du å ta i bruk et skjema som ikke er med i denne oversikten, går du på riktig RF-nr.
kommando og velger ønsket skjema i oversikten som nå kommer frem. Du vil videre få spørsmål om
du ønsker å opprette det valgte skjemaet. Da svarer du Ja på dette. Neste gang du går inn på
ligningsskjemaer, vil skjemaet du opprettet også vises under Aktive skjemaer.

5.4 Rapporter

Kategorien Rapporter inneholder både intern og ekstern dokumentasjon for årsoppgjøret.
 

Hovedinndelingen på oppgaveområdene er Regnskap, Skatt og Grafikk.

5.5 Noter

Under kategorien Noter finner du de forskjellige notefunksjonene i programmet.

Fra dette oppgaveområdet har du også tilgang til Notesenter, hvor du automatisk får opprettet et
forslag til notesett.

5.6 Hjelp

Når du står fast eller trenger mer informasjon om en egenskap eller et registreringsfelt i Total, er
hjelpen bare et tastetrykk unna.

Du kan hente frem hjelpesystemet enten ved å trykke på funksjonstast F1, eller velge Hjelp blant
kategorivalgene. Under Hjelp finner du en innholdsfortegnelse og søkeregister. Du finner også
informasjon om hvordan de mest vanlige oppgavene i Total utføres.

Trenger du ytterligere informasjon etter å ha lest informasjonen i hjelpefilen kan du selvfølgelig ta
kontakt med oss. Klikk på kommandoen Brukerstøttehenvendelse ved  oversendelse "e-post" direkte
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fra programmet.

Vi er også behjelpelige med "Fjernhjelp" hvis det er behov for dette.
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6 Lagre og avslutte Total

6.1 Lagre klientdata
Det er du som bruker som bestemmer når klientdataene skal lagres på harddisken. Programmet
lagrer da samtlige klientdata. Timeglasset vises et øyebelikk mens selve lagringen pågår. Du kan
starte lagringen på to forskjellige måter.
 

For å lagre klientdata:
Velg Lagre på programmenyen

eller

Klikk på lagringssymbolet  (disketten) på hurtigknappraden.

eller

Hurtigtast-kombinasjon Ctrl + S.

6.2 Avslutte Total
Når du er ferdig med å arbeide med Total må du avslutte programmet.
 
For å avslutte Total:
Velg Avslutt klient på programmenyen
 

Du får da opp en dialog med spørsmål om du ønsker å lagre klientens data før du avslutter arbeidet.
Svarer du "Ja" lagres klientdata på nytt og programmet returnerer til klientregisteret. Svarer du "Nei"
returnerer programmet til klientregisteret uten ny largring.
 

Hurtigtast for avslutt av klient:
Ved hjelp av tastaturet kan du benytte tastekombinasjonen Ctrl + F4 for å avslutte klient og returnere
til klientregisteret. Velger du å avslutte klient på denne måten vil du fortsatt få automatisk spørsmål
om du ønsker å lagre klientdata før klienten avsluttes.

Standard Windows for å lukke program er Alt + F4, mens Ctrl + F4 benyttes for å lukke aktivt
dokument.
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7 Første gangs bruk av Total
Etter at du har fullført installasjonen av Total har du alternative muligheter. Du kan opprette klienter
manuelt, eller om du har roller på Altinn for klienter, kan du laste ned klientliste fra Altinn. Dette kan
gjøres i klientregisteret under Fil | Importer | Klientliste fra Altinn. Det vises også til
punkt 4.2.

7.1 Registrering av klientopplysninger
Etter at du har hentet inn klienten velger du på menybåndet Opplysninger | Foretak | Klient.
Du får da frem dialogen for klientopplysninger. Du kan velge å registrere aktuell informasjon løpende,
eller du kan registrere virksomhetens org.nr. i feltet for dette. Klikk deretter på valget «Oppslag» bak
org.nr.-feltet for å hente «online»-registrert informasjon om virksomheten. Du kan her velge å ta denne
informasjonen i bruk. 

Husk ellers at ved import av klientliste fra Altinn vil denne informasjonen hentes i den forbindelse, og
du supplerer med eventuell manglende informasjon.

7.2 Registrering av fjorårstall mv.
Ved ny klient har du anledning til å laste ned fjorårstall fra altinn med virkning for både ligningspapirer
og årsregnskap. 

Det som lastes ned er fjorårstall med virkning for

Årsregnskap
Næringsoppgaven (RF-1167/RF-1175)
Midlertidige forskjeller (RF-1217

Startverdier for

evt. avskrivningsskjema, (RF-1084)
evt. gevinst og tapskonto (RF-1219)
evt. skattemessig fremførbart underskudd (til RF-1028) 

I tillegg følger også evt. Grunnlagsdata for

Bilskjema (RF-1125)
Utleie fast eiendom (RF-1189)
Formue næringseiendom (RF-1098)

Du trenger da ikke manuelt registrere tilsvarende informasjon, men påse riktigheten av det som er
lastet ned.» 

Du har også mulighet til å importere denne fra økonomisystem eller via excel-fil. Uansett er det da
viktig at man påser rett kobling på kontonivå, slik at den videre overføring av beløp fra saldobalansen
gjøres til rett felt i aktuelt skjema / rapport, i overensstemmelse med de fjorårstallene som er
rapportert. 

Dersom du skulle velge manuell registrering av tilhørende fjorårstall mv., registreres dette i kolonne
for UB-saldobalanse for i fjor. 

Manuell registrering av fjorårstall gjøres i saldobalansen hvor man da velger 
Opplysninger | Saldobalanse | UB-saldo i fjor (for Periode). 

Feltmarkøren plasseres automatisk i kolonnen for fjorårstall og du er klar til å registrere fjorårets
saldo på respektive konti.» 

Funksjonstast F9 summerer oppdaterer. Sørg for at kontrollsum til slutt viser 0.00. Ønsker du å se/
kontrollere tallene som ble overført, f.eks. i næringsoppgaven, velger du på båndet Ligningsskjemaer |
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RF-1167 eller RF-1175, side 2.

7.3 Registrering av fjorårstall med virkning for Næringsoppgaven
side 1
I næringsoppgavens side 1 vil det også være aktuelt med registrering av fjorårstall med hensyn til
skattemessige verdier i tillegg til de regnskapsmessige verdiene som er overført fra saldobalansen. 

Benytter du alternativet med import av fjorårstall fra altinn, vil også disse automatisk hentes inn. 

Ved manuell registrering av fjorårstall som nevnt i punkt 8.2 over, er det viktig at man også registrerer
de skattemessige verdiene som er aktuelle mht. 

Varer
Kundefordringer

Dette gjøres via menybåndet i fanene for Skattemessige verdier under hhv.

Opplysninger | Regnskap | Varer
Opplysninger | Regnskap | Kundefordringer

7.4 Lagring av fjorårstall
Husk å lagre når du er ferdig med all registreringen! Velg Lagre  på programmenyen eller klikk
direkte på lagringsknappen på hurtigraden.

Nå er klientens årsoppgjørfil klargjort og forberedt for det kommende årsoppgjøret.
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8 Viktig informasjon om årsoppgjøret 2014
Vi anbefaler at du leser brukerveiledningen for 2014 i sin helhet før du går i gang med årsoppgjørene
2014. Det er en del nytt! 
 

Som tidligere år har vi et eget kapittel om den viktige "Noten Midlertidige forskjeller" og vi ber deg
lese de aktuelle sidene. Der får du nøye forklart og dokumentert hvordan Total behandler midlertidige
forskjeller og forholdene omkring utsatt skatt- / skattefordel.
 

For de av dere som utfører årsoppgjør for personlige næringsdrivende og ANS selskap, ber vi dere
lese kapitlene om Foretaksmodellen med beregning av personinntekt, og om Deltakermodellen med
beregninger av inntekt og skjermingsfradrag.

8.1 Nyheter 2014
Det er en rekke nye muligheter og egenskaper i Total 2014. Nedenfor vil vi vise noen av nyhetene.
Ellers henviser vi til brukerveiledningens øvrige kapitler hvor detaljer om egenskapene er nærmere
beskrevet.

8.2 Fjernhjelp
Ikonet for «Fjernhjelp» er nå også tilgjengelig fra menybåndet i klientregisteret i tillegg til inne fra
klienten. 

8.3 Importere klientliste fra Altinn
Hvis klientlisten i Total er tom ved oppstart, vil bruker få spørsmål om å bygge opp en klientliste
basert på klientlisten i Altinn. Dersom man har oppføringer i klientlisten fra tidligere, kan
funksjonaliteten likevel benyttes for å opprette nye enkeltstående klienter. Da aktiveres funksjonen
ved å gå på Fil | Importer | Klientliste fra Altinn. Ved import fra Altinn opprettes det klienter
automatisk i klientregisteret, samt at firmaopplysninger fylles ut i klientopplysningsdialogen for de
aktuelle klientene.

For å hente klientopplysninger fra Altinn benyttes samme innloggingsmetode som ved import av
preutfylte selvangivelsesdata.
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8.4 Saldobalanse
8.4.1 Direkteimport fra økonomisystem

Siden distribusjon av Total 2013 har nye økonomisystemer med integrasjon kommet til. Dette
gjelder: E-conomic og Xledger.

For å få tilgang veilending i forbindelse med oppsette av økonomisystem gjør du følgende:
Marker aktuelt økonomisystem i veiviseren og klikk på Hjelp: Direkteimport midt på bildet nedenfor.

Ved klikk på av Hjelp: Eksport får du tilgang til veiledninger for eksport av sluttposteringer tilbake til
økonomisystem.

8.4.2 Automatiske sluttposteringer til økonomisystem

Nå importerer vi ikke bare tall inn i årsoppgjøret fra økonomisystemet, men vi eksporterer også
tilleggs-/sluttposteringer automatisk fra årsoppgjøret til fil. Denne filen kan enkelt leses inn i
økonomisystemet, slik at man ikke trenger å punche posteringene manuelt. 

Eventuelle justeringer kan gjøres i økonomisystemet før endelig bokføring.

8.4.3 Nye standardkonti for jordbruk

I Totals standardkontoplan har vi lagt til noen nye standardkonti, knyttet til jordbruk:

1470 Buskap (jordbruk)
1475 Selvproduserte varer
1478 Rein pelsdyr (kun NO1)

De nye kontiene medfører endring i hvordan side 1 på næringsoppgaven fylles ut for klienter med
behov for beløp i næringsoppgavens post 0150-0160 vedr jordbruk.

Total 2013: Man registrerte full saldo på STD-konto 1420 Beholdning varer under tilvirkning, for senere
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å registrere inn «herav»-beløp i grønne felt rett i næringsoppgaven.

Total 2014: Aktuelle konti kobles mot de nye standard-kontiene, og vil deretter bli automatisk korrekt
håndtert på side 1 på næringsoppgaven.

8.4.4 Ny standardkonto i forbindelse med tilvirkningskontrakter

I tilknytning til Tilvirkningskontrakter under arbeid (post 21- 23 i RF-1217) har det blitt opprettet en ny
konto 1539 «Tilvirkningskontrakt løpende avregning». Denne kontoen er koblet til post 21 i RF-1217,
samt at kontoen er synlig under spesifikasjonen til linjen «Prosjekter under arbeid» i Forskjeller-
bildet. Regnskapsmessig er kontoen koblet til kundefordringer i næringsoppgaven og i
årsregnskapet.

8.4.5 Bruttofortjenesteberegning - tjenester

Ved å legge til nye standard konti i kontoplanen vedrørende tjenester foretar programmet nå en mer
korrekt bruttofortjenesteberegning. Følgende nye STD konti er lagt til:

3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig
3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri
3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområder

Konti koblet mot de nye STD-kontiene vil ikke bli tatt med i bruttofortjenesteberegning, bl.a. i post
0250 på side 1 i næringsoppgaven, samt i analyserapporter.

8.4.6 Endring fra feilmelding til advarsel

Dersom konto 2050 eller 2080 ikke stemmer med saldo fjorår, fremkommer det en melding nederst i
saldobalansen. I de fleste tilfeller skal denne meldingen behandles som en feilmelding, og forholdet
korrigeres. Avvik som eventuelt oppstår, kan f.eks være fusjoner etc. Vi velger derfor nå i stedet å gi
en advarsel (gul trekant). Det vil også fremkomme en tekst om at dersom årsaken til avviket er kjent,
kan man se bort i fra meldingen.

8.5 Tilleggsposteringer
8.5.1 Vis kontoplan- justering av høyde

Når man klikker på menypunktet «Vis Kontoplan» i bildet for Tilleggsposteringer får man tilgang til
hele kontoplanen. Etter ønske fra brukere er det nå mulig å regulere høyden på denne dialogen, slik
at man kan se flere konti samtidig hvis man har god plass på skjermen.

8.6 Årsregnskapet
8.6.1 Overføringer

Av hensyn til økte regnskapslinjer under
Overføringer og behov for økt fleksibilitet til å
kunne redigere Overføringer under
Resultatregnskapet, har vi en funksjon på
menybåndet når man står i Rapporter |
Årsregnskap | Overføringer | Korriger.

Her kan man endre og justere ulike linjer under
Overføringer i forhold til hva man ønsker å oppnå.
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8.6.2 Vis kontospesifisert

Vær oppmerksom på muligheten til å velge «Kontospesifisert» under Regnskapslinjer når du står i 
Rapporter | Årsregnskap. Når denne er aktivert vil både resultatregnskapet og de to fanene for
balanse vises kontospesifisert med underliggende konti pr regnskapslinjer. 

Dette er til hjelp for bl.a. å påse rett kobling av konti i saldobalansen med virkning for årsregnskapet.

8.7 Forskjeller
8.7.1 Enklere redigering uten bruk av mus

I Forskjeller 01.01 og 31.12 har bruker måttet klikke med venstre mustast for å oppdage om et felt er
redigerbart eller ikke. Nå åpnes feltet umiddelbart for redigeringsmodus, slik at bruker i større grad
kan jobbe mer effektivt uten bruk av mus. 

8.7.2 Henvisning til poster i RF-1217

I bildet for Forskjeller 01.01 og 31.12 har det nå blitt lagt til en egen kolonne for posthenvisninger til
ligningsskjema RF-1217. På den måten vil det nå være enklere å se hvilke poster i RF-1217 som den
enkelte linje er knyttet til. Posthenvisningene vil fremkomme på alle linjer, slik at bruker lettere kan
finne rett plass å registrere aktuelle beløp. I tillegg vil også henvisningene fungere som
dokumentasjon på poster med beløp.
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8.7.3 Nytt menypunkt "Kontospesifisert"

Ved klikk på kommandoen «Kontospesifisert» på menybåndet åpnes alle underliggende
kontokoblinger, slik at bruker enkelt får tilgang til nødvendig dokumentasjon.

8.7.4 Skjule GRFS-tekst ifm utsatt skattefordel 31.12

I noten Midl. Forskjeller – Utsatt skatt/skattefordel i notesenteret fremkommer etter gitte kriterier
teksten «Ut i fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr. …..». I tilfeller hvor
dette kronebeløpet er marginalt sett i forhold til selskapets størrelse, ønskes denne teksten ikke vist
i noten. I bildet for «Forskjeller 31.12» er det nå lagt til et nytt menypunkt «GRFS-tekst» hvor bruker
har mulighet til å fjerne denne teksten. Den aktuelle teksten blir da fjernet både i Forskjeller og i
noten. Selv om teksten fjernes i noten opprettholdes automatikken.

8.8 Anleggsregister
Driftsmiddelkartoteket har nå endret navn til «Anleggsregister», og er helt omarbeidet i forhold til
tidligere versjoner. Dette gjelder da både i modulene for Årsoppgjør og Periode. Grunnprinsipper er
beholdt, slik at bruker lett vil kunne kjenne seg igjen.

En av tankene bak omarbeidelsen er å samle alle forhold knyttet til anleggsmidler på et sted:
Anleggsregister, Avskrivninger, Avstemming mot regnskap og Noter. Den nye funksjonaliteten er
tilgjengeliggjort med egne faner i anleggsregisterbildet.
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8.8.1 Avskrivning

I tilfeller hvor avskrivninger ikke er (eller kun delvis) ført i saldobalansen har man her mulighet til å
angi antall måneder avskrivninger fra anleggsregisteret som skal bokføres i regnskapet, slik at
bokførte avskrivninger vil stemme med sum avskrivninger ihht anleggsregisteret.

8.8.2 Avstemming

I denne fanen får man en helhetlig oversikt over eventuelle differanser mellom anleggsregisteret og
regnskapet. Du får også et hint om at noe er galt gjennom et rødt symbol i faneteksten.
Avstemmingen viser både Bokførte verdier og Avskrivninger. Opplisting vises ned på kontonivå for å
kunne finne årsak til eventuelle avvik så enkelt som mulig.

8.8.3 Noter

Under denne fanen vises noter for Varige driftsmidler og Immaterielle eiendeler, basert på
innholdet i anleggsregisteret.

8.8.4 Brukerdefinerte visningskolonner

Bruker står nå fritt til å velge hvilke kolonner som han/hun ønsker skal synes i anleggsregisteret.
Man kan når som helst skru av og på de ulike visningsalternativene.

8.8.5 Import/Eksport Excel

Det vil nå være mulig både å importere og eksportere anleggsregister til/fra Excel. Dette åpner for
vesentlig enklere integrasjon med andre systemer og mulighet til å dele informasjon på nye måter.

8.8.6 Rapport til Word/PDF

Det vil også være mulig å eksportere rapporter fra anleggsregisteret til både Word og PDF.

8.8.7 Detaljkort - nye funksjonaliteter

Nye hendelsesalternativer: I tillegg til støtte for Tilgang og Avgang er det nå også lagt til ny
funksjonalitet i forbindelse med Tilskudd og Nedskrivning når det er behov for dette.

Tilpasset visning avhengig av årets hendelser: For å kun vise relevante felt for hvert enkelt
anleggsmiddel, er det mulig å skru forskjellige hendelsestyper av/på. Relevante felter for nedskrivning
vises kun i de tilfeller hvor nedskrivning er vurdert aktuelt. Slik vises et mest mulig ryddig detaljkort
med kun relevant informasjon.

Ny avskrivningstype: Tidligere har det det kun vært støtte for lineær avskrivning i anleggsregisteret.
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Ved behov for saldoavskrivning har bruker vært nødt til manuelt å beregne og overstyre
avskrivningsbeløpet. I Total 2014 er det nå også lagt til automatikk i utregningen ved valg av ny type,
Saldoavskrivning (degressiv). 

Avgang/gevinstberegning: I det nye anleggsregisteret registrerer man inn avgang til salgspris.
Total setter automatisk inn beløp i felt for avgang til kostpris og beregner gevinst/tap hensyntatt
eventuell avskrivning i eierperioden. Bruker har mulighet til å overstyre forslagsverdi for eventuell
gevinst.

Eksportmuligheter: I bildet for detaljkort er det også ulike eksportvalg for Excel, Word og PDF, som
gir deg mulighet til å eksportere detaljinformasjon om et enkelt anleggsmiddel.

8.9 Lønn
Helt nytt lønnsområde som gir bedre oversikt og kontroll. Tidligere har man måttet fylle ut skjema
RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader mer eller mindre manuelt. Avstemmingen mot RF-1025 har
også vært en manuell prosess. I Total 2014 er det nå kommet et nytt menypunkt «Lønn» under
område for Regnskap.

Hensikten med RF-1022 er å vise en avstemming mot tidligere innberettet informasjon via RF-1025,
sett fra regnskapets/næringsoppgavens side.

Når man klikker på kommandoen «Lønn» kommer man til nedenstående skjermbilde. Øverst i bildet
vises en avstemming mellom RF-1022 og RF-1025. 

Tallmaterialet for RF-1025 kan enten importeres fra Altinn, eller registreres manuelt. I nedre del av
bildet må man sette inn kontoinformasjon, slik at informasjonen til slutt stemmer med verdier fra RF-
1025. 

Basert på informasjon registrert og avstemt i dette arbeidsbildet, blir RF-1022 automatisk fylt ut.

8.10 Import av styreinformasjon
Nå kan man automatisk hente inn styreinformasjon i Total. Dette kan gjøres både fra
klientopplysningsdialogen og område for Styre.

Når man står i klientopplysningsdialogen og velger "Oppslag" importeres da både firmainformasjon og
styreinformasjon fra Brønnøysundregistrene.

Under område for Styre er det nå lag til en ny knapp for "Hent styre". Når man klikker på denne
knappen importeres automatisk styreinformasjon i de aktuelle feltene både med navn og tittel.
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8.11 Tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte
Endringer i aksjelovens utbyttebestemmelser har også brakt inn nye begreper «tilleggsutbytte» og
«ekstraordinært utbytte». 

Tilleggsutbytte er i praksis den gamle varianten av ekstraordinært utbytte, hvor man avsetter et
utbytte som ligger innenfor det sist avlagte årsregnskapets utbyttegrunnlag, og ikke tidligere er
disponert i form av utbytte på ordinær generalforsamling. Dette utbytte krever behandling i
ekstraordinær generalforsamling, som før.

Som følge av at et tilleggsutbytte, på samme måte som ordinært utbytte, skal vises under
Overføringer under Resultatregnskapet, har vi implementert løsning for dette i under Opplysninger |
Diverse | Disponeringer. 

Her finner du en egen fane for behandling av både tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte.

8.12 Rapporter
8.12.1 Vis kontospesifisert

Ny funksjon – Kontospesifisert: Ofte kan det være ønskelig å se nærmere på de bakenforliggende
tallene i de ulike skjermbildene. I Årsoppgjør har det nå kommet et nytt punkt på menybåndet -
«Kontospesifisert». Denne kommandoen er tilgjengelig i følgende rapportbilder:

Årsregnskap (resultat/balanse)
Forskjeller 01.01 og 31.12
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8.12.2 Kontantstrømoppstilling med støtte for - (strek)

Enkelte brukere ønsker å vise – (strek) på rapporter i stedet for 0. Denne funksjonaliteten er nå også
lagt til på utskriften til kontantstrømoppstillingen på tilsvarende måte som for årsregnskapet. Har man
haket for dette valget under Fil | Innstillinger | Regnskap vil dette nå da gjelde både for
årsregnskapet og kontantstrømoppstillingen.

8.13 Total Notesenter
Stadig flere brukere ser nytten av å ta i bruk Total Notesenter, hvor man får generert automatiske
notesett som oppdateres fortløpende med notehenvisninger i årsregnskapet.

8.13.1 Fjorårstall i skattenoten

Ved opprettelse av skattenoten i notesenter vises nå noten også med fjorårstall.

8.13.2 Støtte for - (strek) i formelsummeringer

Enkelte brukere benytter - (strek) for å illustrere at en celle ikke har noe beløp. Det er derfor nå lagt
til funksjonalitet som også muliggjør summering med - (strek) i bunnen av noten.

8.13.3 Felt med kontokobling med mulighet for valg av - (strek)

I de feltene hvor man skal summere har man nå også visningsmulighet med – (strek) i stedet for 0.
Denne muligheten er også til stede når man linker inn kontoer. 

8.13.4 Parentes () rundt negative tall

På tilsvarende måte som for regnskap/balanse er det nå også mulighet til vise negative tall med
parentes i noter ved linking til klientkonto/standardkonto.

8.13.5 Nye feltverdier i variabelbanken

En del brukere ønsker å tilpasse sine egne noter, men samtidig bruke automatikken som ligger i
systemet. Når man klikker på «Felt» på menybåndet i notesenteret får man tilgang til forskjellige
automatiske felter i variabelbanken som man kan velge å sette inn i de aktuelle notene. Nye
feltverdier for året er «Driftsresultat» og «Ordinært resultat før skattekostnad». 

8.13.6 Konti med saldo som standard

Dialog for kontolinker vises nå som standard kun med linjer som inneholder verdier, slik at bruker
slipper å huke av for dette alternativet hver gang.

8.14 Noter
8.14.1 Note 1 og 2 - endret navn

Note 1 og 2 har endret navn til «Note anleggsmidler». Nytt navn med litt mer beskrivende tekst.
Kommandoen finner du fortsatt på menybåndet under Noter. I tillegg er faneoverskriftene endret:

Note 1 = Varige driftsmidler
Note 2 = Immaterielle eiendeler 
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8.15 Ligningsskjema
8.15.1 RF-1028 Selvangivelse

Ubenyttet godtgjørelse er ikke lenger aktuelt for årsoppgjøret 2014. Dette punktet er derfor blitt fjernet
fra menypunktet «Skattemessig fradrag».

8.15.2 RF-1147 Kreditfradrag, selskap

Skatteetaten har erfart at dette skjemaet er vanskelig å fylle ut. For å hensynta brukerne er store
deler av skjemaet nå omarbeidet og implementert i Total.

8.15.3 RF-1150 Nedsetting av inntektsskatt på lønn

Skatteetaten har erfart at dette skjemaet er vanskelig å fylle ut. For å hensynta brukerne er store
deler av skjemaet nå omarbeidet og implementert i Total.

8.15.4 RF-1315

Nytt skjema implementert i Total 2014. Begrensning av rentefradrag mellom nærstående.

8.16 Altinn
8.16.1 Importere klientdata fra Altinn

I Altinn II – løsningen er det nå lagt til rette for å kunne hente ut tidligere innsendte data fra arkivet i
Altinn. Denne egenskapen har vi utnyttet til å kunne importere data fra fjorårets ligningsskjemaer for
nye klienter som opprettes i Total. Den innebygde funksjonaliteten i programmet vil bearbeide disse
dataene og oppkonstruere et ligningssett. Når alle fjorårstallene er på plass etter en slik import, vil
man umiddelbart være klar for å lese inn årets saldobalanse fra økonomisystemet.

Man kan velge om man vil importere klientdata for en eller flere klienter. Hele prosessen gjøres i
Total, og man må underveis i prosessen oppgi brukernavn og passord som benyttes på Altinn for å få
tilgang til Altinns arkiv.

8.17 Windows-versjoner
Hvilke Windows-utgaver kan Total kjøre på: Fra kunder og ASP-leverandører får vi ofte spørsmål om
hvilke Windows-utgaver som Total kan kjøres på. Nedenfor finner du en liste:

Windows Vista
Windows 7
Windows 8
(Windows Server 2003) * se nedenfor
(Windows Server 2003 R2) * se nedenfor
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Total kjøres godt både på 32-bit og 64-bits utgaver av de nevnte versjoner. Windows 2008 R2 og
Windows Server 2012 leveres kun i 64-bit utgave fra Microsoft. 

Viktig vedrørende Windows XP: Microsoft sluttet med brukerstøtte og publisering av
sikkerhetsoppdateringer til Windows XP i april 2014. De to siste årene har vi gitt beskjed om at de
som kjører Windows XP må oppgradere til nyere versjon før årsoppgjøret 2013.

OBS! For årsoppgjøret 2014 vil det ikke være teknisk mulig å benytte Windows XP.
Du må derfor før desember 2014 ha oppgradert dine maskiner til en nyere Windows-utgave.
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* Viktig vedrørende Windows 2003/2003 R2: Total 2014 kan ikke benyttes på Windows 2003/2003R2
i terminalservermodus, kun som enkel filserver. Microsoft slutter med brukerstøtte og publisering av
sikkerhetsoppdateringer til Windows 2003/2003 R2 i juli 2015.

8.18 Regnskapsprinsipper; NO1 eller NO2
I utgangspunktet henviser vi rettledningen for Næringsoppgave 2 om dette spørsmål, men vi velger å
sitere et sentralt utdrag derfra:
 

"Foretak som ikke har årsregnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 første ledd, men som kun
har bokføringsplikt etter bokføringsloven § 2 annet ledd, skal i utgangspunktet levere RF-1175
Næringsoppgave 1. Foretak som ikke har årsregnskapsplikt etter regnskapsloven, men som
frivillig utarbeider årsregnskap oppgjort og vurdert i henhold til regnskapslovens bestemmelser,
kan likevel velge å benytte Næringsoppgave 2 i stedet for Næringsoppgave 1. Forutsetningen for
valgadgangen er at det utarbeides et fullstendig årsregnskap etter regnskapslovens regler,
inklusive noteopplysninger".

For denne gruppen regnskapspliktige kan reglene for små foretak benyttes. Dette innebærer
forenklinger mht. noteopplysninger mv. Det vises i denne forbindelse også til NRS 8 – god
regnskapsskikk for små foretak. Foretak med begrenset regnskapsplikt skal skattemessig tidfeste
inntekter og kostnader etter realisasjonsprinsippet (ikke etter regnskapsprinsippet som for foretak
med full regnskapsplikt). I tillegg kommer de særlige skattemessige tidfestingsregler i skatteloven §
14-4 (med unntak av og tredje ledd) til anvendelse for foretak med begrenset regnskapsplikt.
Korrigeringer mellom regnskapsprinsippet og den skattemessige tidfestingen skal gjennomføres i
skjemaet RF-1217 "Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige
verdier." Foretak som frivillig utarbeider årsregnskap og som benytter Næringsoppgave 2 i stedet for
Næringsoppgave 1 skal krysse av i rubrikken øverst på side 1.

Det bemerkes at bruker må ta stilling til hvilke
plikter virksomheten har i relasjon til valg av
kryss.

Vi henviser til rettledningen for Næringsoppgave 1
for utfylling av denne.
 

 

Næringsoppgave 1 er på 4 sider og inneholder på side 1 felter for tilleggsopplysninger og
spesifikasjoner, bl.a. en oppstilling over varelager. På side 2 er det en oppstilling over skattemessig
resultatregnskap og på side 3 balanse – skattemessige verdier. På side 4 foretas
egenkapitalavstemming, samt spesifikasjon av privatkonto.
 

Som det fremgår skal altså Næringsoppgave 1 fylles ut basert på de forskjellige postenes
SKATTEmessige verdier, mens Næringsoppgave 2 skal fylles ut basert på REGNSKAPSmessige
verdier.
 

Som en konsekvens av at det er forskjellige prinsipper for utfylling av næringsoppgavene, og som det
er sitert for ovenfor; at den næringsdrivende med begrenset regnskapsplikt selv kan velge hvilken av
næringsoppgavene som skal brukes, har vi som tidligere år i programversjonen for næringsdrivende
(PN) fortsatt programmert både Næringsoppgave 1 og 2.
 

I praksis betyr dette at når du i PN registrerer saldobalansen, blir både Næringsoppgave 1 og 2 utfylt
samtidig. Imidlertid er det du som bestemmer hvilken av oppgavene som skal benyttes og ut fra dette
gjennomfører alle vanlige etterkontroller av oppgavene og øvrige skjemaer i forbindelse med
årsoppgjøret. 

I PN er det RF-1175 Næringsoppgave 1 som er fast definert ved opprettelse av ny klient. Dersom du
istedet skal bruke RF-1167 Næringsoppgave 2, oppretter du dette og du får følgende melding: 
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8.19 Næringsoppgave 1, overgang fra full til begrenset
regnskapsplikt
Som en følge av regnskapslov av 1999 skal Næringsoppgave 1 (RF-1175) i utgangspunktet leveres av
næringsdrivende som etter § 1-2 annet ledd er regnskapspliktige etter kapittel 2 (begrenset
regnskapsplikt).
 

Ved overgang fra full regnskapsplikt (Næringsoppgave 2 basert på regnskapsmessige verdier) til å
bruke Næringsoppgave 1 basert på bruk av kun skattemessige verdier, vil det kunne oppstå behov for
nødvendig omarbeidelse av inngående balanse. Dette dersom det fra tidligere er enkelte midlertidige
forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier dokumentert i RF-1217, da må disse
forskjellene innarbeides.
 

Hvordan du i Total praktisk gjennomfører en slik omarbeidelse og implementering av tidligere
midlertidige forskjeller er vist i et gjennomgående eksempel her nedenfor i brukerveiledningen.



36Viktig informasjon om årsoppgjøret 2014

© 2015 Mokastet Data AS



37 Total Årsoppgjør 2014

© 2015 Mokastet Data AS

8.19.1 Omarbeidelse av IB

Nå skal du praktisk gjennomføre omarbeidelse og implementering av forskjellen. Du går inn i
saldobalansens felt for fjorårstall, og direkte på de aktuelle kontiene endrer du tallverdiene fra
nåværende regnskapsmessige verdier til fremtidige skattemessige verdier. Motkonto er annen
egenkapital (ev. udekket tap).
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8.19.2 Balanse i n/o 1 pr. 1/1-11 etter omarbeidelse

Nedenfor vises ny balanse etter omarbeidelse, og som det fremgår er det nå ingen forskjeller mellom
de regnskapsmessige og skattemessige verdiene. Når du registrerer saldobalanse for nytt år, må du
gjennomføre tilsvarende omarbeidelse og implementering.
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8.20 Feilmeldinger/Tips/Hjelp
Brukerveiledningen på skjerm: Du
får flere hjelpebilder ganske enkelt
trykke på F1-tasten for øyeblikkelig
hjelp. Denne hjelpefunksjonen er
basert den vanlige papir
brukerveiledningens opplysninger og
forklaringer, relatert til det feltet eller
den siden som du har fremme på
skjermen.
 

 

 
Informasjonsfelt: I Saldobalansen,
ligningsskjemaer og dialoger, vil du
kunne finne "i"-symboler knyttet til
ulike felt.

Plasser feltmarkør over symbolet og
du vil få opp hjelpetekst knyttet til
aktuelt felt, som vist i
næringsoppgaven til høyre.

Hjelpetekstene kan bestå av
gjenerelle forklaringer eller svar på
ofte stilte spørsmål fra brukere.

 

Rettledninger til de forskjellige
ligningsskjemaene er tilgjengelige fra
kommandoen Rettledning på
båndet.

Ønsker du å se på rettledningen til et
skjema, klikker du ganske enkelt på
kommandoen Rettledning når du
har skjemaet fremme på skjermen.
Total henter da automatisk
rettledningen til det aktuelle skjemaet
direkte fra Skatteetatens
internettsider.

 
 

Hjelpemeldingsvindu: Dette hjelpemeldingsvinduet er tilgjengelig i saldobalansen og i de
forskjellige ligningsskjemaene. På den måten vil man enklere få oversikt over feilutslag i forbindelse
med kontroller som blir utført ved innsendelse til Altinn.
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Bildet har to faner, ’Aktivt’ og ’Alle’. Fanen for ”Aktivt” bilde viser kun de meldinger som er relatert til
det arbeidsbildet/skjemaet man har fremme på skjermen, mens på fanen ’Alle’ vil meldinger på tvers
av systemet presenteres.

Enkelte meldingslinjer vil ha utfyllende informasjon tilgjengelig. Den vises ved å markere ønsket linje
og klikke på knappen ’Mer info’. Den utfyllende informasjonen vil vises i en egen dialog, som kan
være fremme på skjermen samtidig som man arbeider i Total.

Informasjonsvindu for meldinger: Under menybåndet har vi laget et meldingsvindu hvor vi har
mulighet til å legge ut viktig informasjon til våre brukere. På denne måten når vi frem til alle brukerne
som jobber med programmet.

Lignende meldingsfunksjonalitet er også lagt til i forbindelse med uthenting og innsendelse av data
fra/til Altinn.
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8.21 Prinsipper i bruk av fortegn i offentlige skjemaer
Hovedregelen er at: Alle data skal
presenteres med positivt fortegn så fremt
man ikke mener det omvendte av
ledeteksten. Nedenfor har vi satt inn et
utdrag  fra rettledningen til Næringsoppgave
2, hvor prinsippene forklares. Prinsippene
gjelder for alle skjemaene og det
fremkommer i de respektive rettledninger.

8.22 Overføring av fjorårstall
Rutinen som overfører fjorårstall individuelt for den
enkelte vil bli videreført for fremtiden. Første gang
du starter klienten for årsoppgjøret 2014, får du
opp en melding.
 

Når du svarer Ja på denne meldingen, starter
overføringsprogrammet automatisk. I de
sekundene selve overføringen pågår, får du et
bilde på skjermen som viser fremdriften.

 

Overføringen inkluderer også overføring av klientens kontoplan fra fjoråret med tekster og tall ned på
kontonivå og ferdig konvertert og oppdatert som UB-saldobalanse 31.12.13. Basert på disse
spesifiserte UB-tallene blir da også aktuelle felt for fjorårstall i næringsoppgaver og årsregnskapet
oppdatert.
 

Når overføringen er ferdig, kan du skrive ut en kvitteringsliste eller direkte velge Avslutt.
Ved klikk på Avslutt starter klienten opp automatisk.
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8.23 Total Oppdaterer - Alltid oppdatert program!
Med Total Oppdaterer har du muligheten til å
laste ned siste versjon av Total Årsoppgjør fra
internett. Etter hvert som nye egenskaper
kommer til eller programoppdateringer/rettinger
utføres, vil disse forløpende publiseres av
Mokastet Data AS på et eget nedlastingsområde.
Du får på denne måten enkel og raskt tilgang til
oppdateringer!
 

Total Oppdaterer er meget enkelt å bruke, og
oppdaterer Total på din maskin helt automatisk.
Total Oppdaterer kobler seg til internett og finner
frem til filer som er endret siden du installerte
Total. Nye og endrede filer lastes ned. Filene som
lastes ned er komprimert for å redusere
nedlastingstiden til et minimum. Filene pakkes
automatisk ut på din maskin. Når programmet er
ferdig, vil Total-installasjonen være helt oppdatert.
 

Programmet benytter din ordinære tilknytning til
internett. Dette innebærer at du underveis vil
kunne blir spurt etter brukernavn og passord.
Brukernavn og passord er det samme som du
benytter når du kobler deg til internett for å "surfe"
eller lese e-posten din.

 

8.24 Starte Total Oppdaterer
Du starter programmet ved å dobbelklikke på
symbolet Total Oppdaterer på skrivebordet eller gå
på Start | Programmer | Total for Windows
| Total Oppdaterer.
 

Når du starter Total Oppdaterer viser programmet
en velkommendialog. Den forklarer hva
programmet gjør. For å gå videre, klikker du på
knappen "Neste".
 

Du må velge hvilken programversjon du ønsker å
oppdatere. Du velger programversjon ved å klikke
på ønsket versjon, slik at den blir markert med en
farge. Klikk på knappen "Neste" for å fortsette.
 

Total Oppdaterer starter operasjonen med å koble
seg til internett. Det kan hende du på oppgi
brukernavn og passord som internett-tilkobleren
spør deg om.
 

Når programmet har fått forbindelse med internett,
kobler den seg til nedlastingsområdet til Mokastet
Data AS. Her leser programmet hvilke programfiler
som er tilgjengelige for nedlasting. Etter en
sammenligning med de installerte filene på din
maskin, vil programmet automatisk starte
nedlasting av nye og oppdaterte filer. Etter at filene
er lastet ned blir de automatisk installert og
aktivert på din maskin.
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Når programmet er ferdig vises
avslutningsdialogen. Du klikker på knappen
"Fullfør" for å avslutte.
 

OBS! Du må selv passe på at du kobler ned
forbindelsen med internett når du er ferdig, akkurat
slik du pleier når du bruker internett på vanlig
måte.
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9 Midlertidige forskjeller 2014
Midlertidige forskjeller er et sentralt element og meget viktig å få korrekt når du skal gjennomføre
årsoppgjør i Total. Under Opplysninger | Forskjeller så kan du klikke inn på «01.01.» og
«31.12.» hvor det ligger en opplisting av eiendeler og gjeld som kan påvirke midlertidige forskjeller.
Her listes det opp regnskapsmessig og skattemessig verdi på hver enkelt linje, og det synliggjøres
om det oppstår skatteøkende eller skattereduserende forskjeller. 

Lenger bak i brukerveiledningen finner du et utarbeidet case.

9.1 Betingelser for forskjeller
Betingelsen for at R-verdier automatisk skal fremkomme i Forskjeller 01.01, er at du på kontonivå i
saldobalansens fjorårstallfelt, har registrert inn klientens UB-saldobalanse fra i fjor. 
 

Et annet forhold som gjør det nødvendig med spesifikasjoner ned på kontonivå, er knyttet til etter
hvilket prinsipp man velger å utarbeide årsregnskapet for små personlige selskap. I utgangspunktet
sier reglene og forskriftene at små personlige selskap skal benytte Næringsoppgave 1 (basert på
skattemessige verdier). Imidlertid kan små personlige selskap i stedet velge å benytte
Næringsoppgave 2 (basert på regnskapsmessige verdier) dersom de velger å følge regnskapsloven
fullt ut.  
 

Samlet betyr dette i praksis, at skal Total automatisk kunne hente korrekte tall, betinger dette at når
du oppretter nye klienter, må du registrere klientens UB-saldobalanse i fjor ned på kontonivå i
saldobalansen. Vi henviser i den forbindelse til kapittelet om "Første gangs bruk av Total".
 

Etter at du har startet årsoppgjøret, importert saldobalanse, fylt ut saldoskjemaene, foretatt utfylling
av forutsetninger i de forskjellige dialogboksene, er det viktig at du kontrollerer spesifikasjonen av
forskjeller 01.01 i år mot spesifikasjonen av forskjeller pr 31.12 i fjor. Overføringsprogrammet skal i
utgangspunktet hensynta aktuelle R- og S-verdier, men samtlige forskjeller bør likevel kontrolleres.
 

Dersom det i fjor ble generert en overstyring av midlertidige forskjeller pr 31.12, vil Total automatisk
overføre denne til Forskjeller 01.01. i år. 
Kontroller at Utsatt skatt evt Utsatt skattefordel 01.01 stemmer nøyaktig med den saldo som er
registrert på konto 2120 Utsatt skatt, eventuelt konto 1070 Utsatt skattefordel i saldobalansen.
 

Regnskapsloven legger til grunn at det er:
Full utligning av utsatte skattefordeler mot utsatt skatt.
Øvre grense-regelen er fjernet.

 

I Norsk RegnskapsStiftelse "GRS for resultatskatt" står det vedr. utsatt skattefordel:
 

"Skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som ikke er utlignet
inneholder en mulig skattefordel som må realiseres gjennom inntjening. Balanseføring av utsatt
skattefordel følger de generelle vurderingsreglene. Dette innebærer at foretaket må sansynligjøre en
skattepliktig inntekt gjennom inntjening i fremtidige år eller gjennom realistisk skattetilpassing som
gjør det mulig å utnytte skattefordelen".
Vurdering av oppføring av eventuell utsatt skattefordel må gjennomføres.
 

I praksis medfører dette eksempelvis følgende; For en virksomhet med netto skattereduserende
(negative) forskjeller på grunn av skattemessig fremførbart underskudd, vil det etter overføring til nytt
år i feltet «Fremførbart underskudd» i dialogen «Skattemessig fradrag for tidligere år» tilhørende RF-
1028. Beløpet overføres samtidig til Forskjeller 01.01., vist som en skattereduserende forskjell.
For en ny klient hvor det foreligger «Skattemessig fradrag for tidligere år» må aktuelt beløp
registreres i nevnte felt tilhørende RF-1028.

Skattefordel
Eks.1: Tidligere års underskudd

Positive indikatorer, skattefordel er implementert i IB
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Har du i forbindelse med fjorårets årsoppgjør foretatt den pålagte vurdering i henhold til reglene i
"GRS for resultatskatt", og da ført opp eventuell beløp for "Utsatt skattefordel" i foretakets UB-
balanse 31.12 i fjor ?
 

Dersom implementering av skattefordelen var gjennomført i fjor, vil det tilsvarende beløp ligge i
foretakets IB-saldobalanse 01.01 i år, da skal (hvis vi fortsatt bruker ovenstående talleksempel) saldo
på konto "1070 Utsatt skattefordel" vise kr. 280.-. Dermed stemmer beløpet automatisk med
utregningen her i Forskjeller 01.01 for "Utsatt skattefordel 01.01".
 

Dersom det foregående år ikke har blitt bokført utsatt skattefordel på konto 1070, så vil Total
automatisk vise «Ikke beregn» når du kommer inn i Forskjeller 01.01. Total vil ei heller automatisk
beregne og bokføre utsatt skattefordel pr 31.12, det må bruker ta stilling til, ref vurdering GRS for
resultatskatt.

Skattefordel
Eks. 2: Tidligere års underskudd 1000

Negative indikatorer, skattefordel er IKKE implementert i IB

Dersom skattefordel ikke er implementert i IB, så vil Total automatisk vise «Ikke beregn» i henhold til
GRS. Bruker må selv foreta et prinsippvalg pr 31.12 om hvorvidt utsatt skattefordel skal balanseføres.
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Total setter automatisk «Ikke beregn» som et utgangspunkt. 

9.2 Utsatt skattefordel 31.12
Bruker må selv foreta et prinsippvalg pr. 31.12 om hvorvidt utsatt skattefordel skal balanseføres. Total
setter automatisk «Ikke beregn» som et utgangspunkt. Dersom forutsetningene er tilstede for å
balanseføre utsatt skattefordel, så klikker du på «Beregn» og utsatt skattefordel beregnes og
bokføres automatisk i Total.

9.3 Sentrale poster i Forskjeller
Skattemessig verdi på varebeholdninger
S-verdi 01.01 på varebeholdninger. Dersom du benyttet Total på den aktuelle klient under
årsoppgjøret i fjor, skal S-verdien 01.01 i utgangspunktet være den samme som lå som S-verdi 31.12
i fjor (under forutsetning av at du ikke hadde overstyrt den). Overføringsprogrammet har plassert S-
verdi 31.12 i fjor på respektiv plass som S-verdi 01.01 i næringsoppgaven side 1 og fører beløpet
videre derfra over i Forskjeller 01.01.
OBS: VIKTIG: Dersom en ny klient skal ha S-verdi 01.01 registreres den inn i dialogen for
Beholdninger.
 

S-verdi 31.12 på varebeholdninger
Når du henter frem på skjermen dialogen for beholdninger, vil kolonnen for R-verdi 31.12 på de
respektive varebeholdningsgrupper inneholde de regnskapsmessige beholdninger 31.12 som er
registrert på kontonivå i saldobalansen. Som tidligere år, må du på vanlig måte foreta en vurdering av
beholdningene og angi "S-verdi 31.12" på beholdningen, dersom den skal være forskjellig fra R-
verdien i saldobalansen. Da vil verdien automatisk bli overført som S-verdi 31.12 her i noten for
forskjeller,og skatteøkende eller skattereduserende vil bli regnet ut. Dersom man ikke angir noen
avvikende verdi mellom R- og S-, vil S-verdi automatisk bli satt til den samme sum som R-verdi.  
 

Skattemessig verdi på kundefordringer
S-verdier 01.01 og 31.12 hentes fra post 0430 på side 1 i næringsoppgaven.
 

Skattemessig verdi på avskrivbare driftsmidler
S-verdier 01.01 hentes fra samlet sum av alle beløp i post 102 i saldoskjemaene i saldosystemet.
Denne totalsummen fremkommer i post 102 i  saldosammendrag-dialogen.
 

S-verdier 31.12 hentes fra samlet sum av alle beløp i post 111 i saldoskjemaene i saldosystemet.
Denne totalsummen fremkommer i post 111 i saldosammendrag-dialogen.

9.4 Fargebruk på S-verdier
Når du har hentet frem Forskjeller på skjermen ser du at feltene for S-verdier har "blå farge".
 

Denne blå fargen er en "informasjonsfarge" til deg, om at det i de aktuelle felt ligger det en
programkode som det er mulig å direkte overstyre.

 

Dersom S-verdien som står i aktuelt felt ikke er riktig, plasserer du feltmarkøren på feltet og taster
nytt tall.  
 

Etter at du har overstyrt et "blått-felt", fungerer ikke lenger programkoden i feltet. Det betyr at dersom
R-verdier siden endrer seg, og at endringen også skal ha en eventuell virkning også på S-verdien, må
du på grunn av den tidligere overstyringen nå selv også taste den nye S-verdien.
 

Etter en overstyring av  blå felt, får tallet du tastet "rød farge".
 

MERK, viktig! Rød farge er en melding til deg om at det er du som styrer tallverdien som skal ligge i
feltet.
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9.5 Angremulighet for blå felt
Dersom du bevisst eller ubevisst har overstyrt S-verdien, men gjerne skulle hatt feltets opprinnelige
programkode tilbake, gjør du følgende: Plasser feltmarkøren i aktuelt felt, hold Ctrl-tast nede og trykk
F10. Opprinnelig programkode hentes da tilbake, og den vil igjen fungere som normalt.

Alternativt kan du markere aktuelt felt og høyreklikke med musepeker. Du vil da få «Reverser
overstyring» og melding fra Total om du vil tilbakestille overstyring og benytte systemverdi.

9.6 Null-linjer av og på
I forskjeller kan man skru "Null-linjer av/på" på tilsvarende måte som i saldobalansen. Kommandoen
velges fra menybåndet. Når man skrur null-linjer av vil det være lettere å få oversikt over de linjene
som er aktuelle.

9.7 Posthenvisning RF-1217
Kolonnen for «Post RF-1217» gir deg informasjon om hvilken post som påvirkes i skjema for
midlertidige forskjeller. Dette gjelder for alle linjer uavhengig av om de er aktive eller ikke. Det vises til
forrige punkt «Null-linjer av / på».
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9.8 Kontospesifisert visning
På menybåndet finner du mulighet for «Kontospesifisert» visning av aktuelle linjer i bruk basert på
aktive konti i saldobalansen og skattemessige verdier.

Som alternativ til å klikke på + foran linjen kan du aktivere spesifisert visning med funksjonen med
virkning for alle linjer.

9.9 Nyopprettede klienter
For nyopprettede klienter kan man enten hente inn fjorårstall fra Altinn (står nærmere beskrevet
annet sted i brukerveiledningen) eller fylle ut skjemaer manuelt.

Ved import av fjorårstall fra Altinn henter vi inn følgende:

Fjorårstall RF-1167, næringsoppgave 2
Fjorårstall RF-1217, forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier
Fjorårets 31.12.-verdi(er) for RF-1084, avskrivning
Fjorårets 31.12.-verdi(er) for RF-1219, gevinst- og tapskonto
Skattemessig fremførbart underskudd fra forrige år

Dersom man ikke benytter import av fjorårstall må 01.01-verdier registreres manuelt i aktuelle
skjemaer, som RF-1084, RF-1219 osv. Dette kan gjøres ved å opprette aktuelt RF-skjema under

Ligningsskjemaer | Tilgjengelige skjemaer 

eller via 

Opplysninger | Skatt vedr Avskrivningsskjema og/eller Gev. og tapskonto

Med hensyn til skattemessig fremførbart underskudd fra forrige år er dette viktig å registrere i RF-
1028 – Selvangivelse for aksjeselskap via menypunktet Diverse | Skattemessig fradrag
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9.10 Skjule GRFS-tekst ifm utsatt skattefordel 31.12
I noten Midl. Forskjeller – Utsatt skatt/skattefordel i notesenteret fremkommer etter gitte kriterier
teksten «Ut i fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr. …..». I tilfeller hvor
dette kronebeløpet er marginalt sett i forhold til selskapets størrelse, ønskes denne teksten ikke vist
i noten. I bildet for «Forskjeller 31.12» er det nå lagt til et nytt menypunkt «GRFS-tekst» hvor bruker
har mulighet til å fjerne denne teksten. Den aktuelle teksten blir da fjernet både i Forskjeller og i
noten. Selv om teksten fjernes i noten opprettholdes automatikken.

9.11 Forskjeller 01.01
Hvor hentes de enkelte poster fra ?
 

Driftsmidler (materielle og immaterielle)

Følgende konti i saldobalansen inngår:

Fjorårsfelt for: 1080 Goodwill (saldogruppe b)
" 1105 Forretningsbygg (saldogruppe i)
" 1115 Bygg og anlegg, hotell o.l (saldogruppe h)
" 1117 Elektroteknisk utrustning i kraftforetak (saldogr. g)
" 1120 Fast teknisk installasjon i bygninger (saldogr. j)
" 1130 Anlegg, maskiner under utførelse
" 1205 Personbiler, maskiner, inventar mv. (saldogruppe d)
" 1221 Skip, rigger mv. (saldogruppe e)
" 1225 Fly, helikopter mv. (saldogruppe f)
" 1239 Vare- og lastebiler, busser mv. (saldogruppe c)
" 1280 Kontormaskiner o.l (saldogruppe a)

Fjorårsfelt for: 1000 Forskning og utvikling
" 1020 Konsesjoner
" 1030 Patenter
" 1040 Lisenser
" 1050 Varemerker
" 1060 Andre rettigheter
" 1297 Aktiva som KUN avskrives regnskapsmessig lineært

Fjorårsfelt for: 1140 Jord, grøfter, frukttrær mv.
" 1145 Skog og grunn
" 1150 Tomter og andre grunnarealer
" 1160 Boliger inkl. tomter
" 1170 Ikke avskrivbar arbeiderbolig, utleiehytte mv.
" 1180 Investeringseiendommer
" 1190 Andre anleggsmidler
" 1290 Andre driftsmidler

" 1296 Negativ gevinst- og tapskonto
" 1298 Dem. Biler som ikke avskrives (formuesverdi)
" 1299 Ikke avskrivbare driftsmidler

Andeler i DL-selskap …. R-verdi:
Følgende konti i saldobalansen inngår:
Fjorårsfelt for: 1315 Investeringer i deltakerlignede, datter- og konsernselskap

" 1331 Investeringer i deltakerlignede tilknyttede selskap

Aksjer og andre verdipapirer … R-verdi:
Følgende konti i saldobalansen inngår:
Fjorårsfelt for: 1300 Investeringer i datterselskap

" 1310 Investeringer i annet foretak i samme konsern
" 1330 Investeringer i tilknyttet selskap
" 1350 Investeringer i aksjer og andeler
" 1359 Investeringer i aksjer og andeler, utenlandske
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" 1360 Obligasjoner

Andre langsiktige fordringer ….R-verdi:
Følgende konti i saldobalansen inngår:
Fjorårsfelt for: 1320 Lån til foretak i samme konsern

" 1370 Fordringer på eiere, styremedlemmer med mer
" 1380 Fordringer
" 1390 Andre fordringer
" 1398 Langsiktig fordring utenlandsk valuta
" 1399 Forskuddsbetalt pensjonspremie

Lager av råvarer og halvfabrikata   R-verdi:
Følgende konti i saldobalansen inngår:
Fjorårsfelt for: 1400 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata

" 1409 Beholdningsendring råvarer og halvfabrikata

Lager av varer under tilvirkning … R-verdi:
Følgende konti i saldobalansen inngår:
Fjorårsfelt for: 1420 Varer under tilvirkning

" 1429 Beholdningsendring varer under tilvirkning
" 1490 Biologiske eiendeler

Lager av ferdig tilvirkede varer …. R-verdi:
Følgende konti i saldobalansen inngår:
Fjorårsfelt for: 1440 Ferdige egentilvirkede varer

" 1449 Beholdningsendring egentilvirkede varer

Lager av innkjøpte varer for videresalg … R-verdi:
Følgende konti i saldobalansen inngår:
Fjorårsfelt for: 1460 Innkjøpte varer for videresalg

" 1469 Beholdningsendring innkjøpte varer

Kundefordringer … R-verdi:
Følgende konti i saldobalansen inngår:
Fjorårsfelt for: 1500 Kundefordringer

" 1530 Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter
" 1550 Kundefordringer på selskap i samme konsern
" 1580 Avsetning til tap på fordringer

Andre kortsiktige fordringer   …  R-verdi:
Følgende konti i saldobalansen inngår:
Fjorårsfelt for: 1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern

" 1570 Andre fordringer
" 1670 Krav på offentlige tilskudd
" 1700 Forskuddsbetalte leier
" 1710 Forskuddsbetalte renter
" 1740 Andre forskuddsbetalte driftskostnader
" 1750 Påløpte leier
" 1760 Påløpte renter
" 2740 Oppgjørskonto mva. (gjelder kun dersom saldo er debet)

Aksjer, andeler, obligasjoner mv.:
Følgende konti i saldobalansen inngår:
Fjorårsfelt for: 1800 Aksjer og andeler i foretak i samme konsern

" 1810 Markedsbaserte aksjer
" 1820 Andre aksjer
" 1829 Andre aksjer, utenlandske
" 1830 Markedsbaserte obligasjoner
" 1840 Andre obligasjoner
" 1850 Markedsbaserte sertifikater
" 1860 Andre sertifikater
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" 1870 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter
" 1880 Andre finansielle instrumenter
" 1899 Individuelle poster (differansesaldo)
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10 Årsregnskapet

10.1 Årsregnskapet
Årsregnskapet i Total er basert på regnskapslovens oppstillingsplan.

Lov om årsregnskap mv. (Regnskapsloven) § 6-3. Oppdeling eller sammenslåing av poster sier: "Når
den regnskapspliktiges forhold tilsier det, skal det i resultatregnskap og balanse foretas en ytterligere
oppdeling av poster og tilføyelser av poster som ikke inngår i oppstillingsplanene."

Gjennom å gjøre årsregnskapet fleksibelt har bruker full anledning til å justere oppstillingsplanen selv
etter behov.

10.2 Vis kontospesifisert
Vær oppmerksom på muligheten til å velge «Kontospesifisert» under Regnskapslinjer når du står i
Rapporter | Årsregnskap. Når denne er aktivert vil både resultatregnskapet og de to fanene for
balanse vises kontospesifisert med underliggende konti pr regnskapslinjer. 

Dette er til hjelp for bl.a. å påse rett kobling av konti i saldobalansen med virkning for årsregnskapet.
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10.3 Redigere årsregnskapet
Man utvider oppstillingsplanen ved å ta utgangspunkt i en eksisterende regnskapslinje. Marker
ønsket regnskapslinje i årsregnskapet og velg Regnskapslinje | Kopier på menybåndet eller
høyreklikk og velg Kopier.
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Ønsker man f.eks. å splitte Salgsinntekten i Salg biler og Verksted. Kan man først kopiere kontoen
for salgsinntekt. I dialogen som kommer frem endrer man teksten øverst i bildet til Verksted. Marker
deretter kontolinjen for Verksted under "Konti koblet til andre linjer av samme mallinjetype" og klikk
på pil "Opp" for å koble konto til den aktuelle regnskapslinjen. Klikk OK og ny linje for Verksted vil
være lagt til i årsregnskapet. Korriger teksten  fra Salgsinntekt til Salg biler ved hjelp av Rediger-
kommandoen.

Total tillater kun at relevante konti kobles til den enkelte linje. Salgskonti skal f.eks. kun kobles til en
linje som skal presentere salgsinntekt i regnskapet. Programmet sørger for konsistensen ved at alle
konti i kontoplanen til enhver tid er koblet mot en linje i årsregnskapet, slik at differanser ikke kan
oppstå.

I tillegg til å kopiere og redigere regnskapslinjer, kan man også slette overflødige linjer.

På tilsvarende måte som i saldobalansen har man også i årsregnskapet mulighet til å slå Null-linjer
av/på.

Av hensyn til økte regnskapslinjer under Overføringer og behov for økt fleksibilitet til å kunne redigere
Overføringer under Resultatregnskapet, har vi en funksjon på menybåndet når man står i Rapporter |
Årsregnskap | Overføringer | Korriger.

Her kan man endre og justere ulike linjer under Overføringer i forhold til hva man ønsker å oppnå.  

10.4 Overføringer
Av hensyn til økte regnskapslinjer under
Overføringer og behov for økt fleksibilitet til å
kunne redigere Overføringer under
Resultatregnskapet, har vi en funksjon på
menybåndet når man står i Rapporter |
Årsregnskap | Overføringer | Korriger.

Her kan man endre og justere ulike linjer under
Overføringer i forhold til hva man ønsker å oppnå.

10.5 Årsregnskapets valgmuligheter
Når du henter frem årsregnskapet på skjermen, finner du under oppgaveområdet Oppsett
kommandoer for Forsideinformasjon, Overskrifter og Språk.
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10.6 Forsideinformasjon
I forbindelse med årsregnskapet kan du velge en utskrift av  "forside" til årsregnskapet, som
innholder en oversikt over hvilke rapporter årsregnskapet består av. Utskriften kan inneholde enten
en med standard innholdslinjer, eller tilpasset den enkelte klient.
Ønsker du en utskrift "Tilpasset klient" krysser du av for dette og du får da tilgang til å kunne skrive
inn aktuelle opplysninger i navnefelt, innhold, innholdslinjer osv. Høyreklikk i aktuelt felt for å få
tilgang til tilgjengelige variabler. Ved å benytte variabler slipper du å vedlikeholde opplysningene fra
år til år.  Dersom du krysser av i feltet for "Vis utarbeidet av", vil du nederst på utskriften få med:
Navn, adr. og organisasjonsnummer for de ulike alternativene.

 

10.6.1 Forsidemal

Man har mulighet til å lage sin egen forsidemal i f.eks. Word, som man videre kan hente inn i Total.

Start med å utforme ønsket forsideoppsett i Word. Forsiden kan inneholde både tekst og bilder.
(Bildeformatet kan være jpg, png eller bmp.)
Teksten bør inneholde noen av de forhåndsdefinerte variablene som er listet opp nedenfor:

#OVERSKRIFT_HOVED#
#OVERSKRIFT_FORETAK_NAVN#
#OVERSKRIFT_FORETAK_ADRESSE#

#INNHOLD_OVERSKRIFT#
#INNHOLD1#
#INNHOLD2#
#INNHOLD3#
#INNHOLD4#
#INNHOLD5#
#INNHOLD6#
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#UTARBEIDET_NAVN#
#UTARBEIDET_ADRESSE#
#UTARBEIDET_POSTSTED#
#UTARBEIDET_ORGNR#

Dette er variabler som blir overført fra år til år.

I Total må man skrive inn ønsket forsidetekst som skal benyttes og deretter hente inn forsidemalen.

Klikk på knappen med 3 prikker under "Egendefinert forsidemal" for å finne den aktuelle filen.

10.7 Overskrifter
I utskrift av årsregnskapet benyttes de vanlige
overskrifter og årstall i tallkolonnene basert på
forutsetningene her i dialogen for Overskrifter. Dersom
du har ønske/behov for å benytte andre tekster og
årstall enn det som er angitt, foretar du ganske enkelt
aktuelle endringer i denne dialogen. Høyreklikk i aktuelt
felt for å få tilgang til tilgjengelige variabler.
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10.8 Språkvalg
Dersom du har behov for å rapportere
årsregnskapet på et annet språk enn vanlig norsk
bokmål, kan du enkelt endre språk. Hent frem
dialogen for språk, velg til eks. engelsk og OK. Da
får du på et øyeblikk oversatt alle tekstlinjer i
resultatregnskapet og balanse i henhold til
regnskapslovens oppstillingsplan til engelsk.
Tekstene som er benyttet i oversettelsen er i
henhold til den engelske oversettelsen av den
norske regnskapsloven. Oversettelsen gjelder kun
for aktuell klient og som det fremgår av dialogen
kan du enkelt endre tilbake til bokmål eller
nynorsk. Har du behov for enkelte individuelle
endringer i årsregnskapets tekster, høyreklikker
du på aktuell tekst og velger Rediger.

10.9 Beløpsvisning
For selskap med mer en 100 millioner i omsetning er det ofte vanlig å vise regnskapet i hele 1000
kroner. I tillegg til å vise regnskapet i hele 1000 er det også mulig å presentere regnskapet med ører
eller hele kroner. Dette gjelder da både på skjerm og utskrift.

10.10 Flytte regnskapslinjer
Dersom man har opprettet flere regnskapslinjer for en gitt type, kan man endre rekkefølgen på linjene
i årsregnskapet ved å flytte dem opp eller ned. Dette gjøres ved å høyreklikke på en regnskapslinje
og velge "Flytt opp" eller "Flytt ned" i menyen.

10.11 Styresammensetning
I tilknytning til utskrift av årsregnskapets balanse, egenkapital og gjeld, kan det være aktuelt at
foretakets styre underskriver direkte på årsregnskapet. Dersom det er ønskelig, skriver du direkte i
dialogens aktuelle felt og det du skriver kommer på utskrift. Høyreklikk i aktuelt felt for å få tilgang til
tilgjengelige variabler.  Du kan angi plassering både for sted/dato og styremedlemmer. Er det behov
for flere navnoppføringer enn 3, legger du til antall rader som det er behov for.

I enkelte tilfeller vil programmet måtte brekke over på ny side midt mellom styremedlemmer ved
utskrift. For å unngå slike situasjoner er det mulig å krysse av i bildet for styresammensetning
«Sideskift før». Ved å benytte denne avkryssingen får man alle styremedlemmene samlet med over
på neste side.
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Man kan automatisk hente inn styreinformasjon i Total. Dette kan gjøres både fra
klientopplysningsdialogen og område for Styre.

Når man står i klientopplysningsdialogen og velger "Oppslag" importeres da både firmainformasjon og
styreinformasjon fra Brønnøysundregistrene.

Under område for Styre er det en knapp for "Hent styre". Når man klikker på denne knappen
importeres automatisk styreinformasjon i de aktuelle feltene både med navn og tittel.

10.12 Utskriftsinnstillinger regnskap
Det finnes ulike ønsker på hvordan et årsregnskap
skal presenteres. Når man går på Fil |
Innstillinger har man her ulike alternativer for
utskriftsinnstillinger regnskap. Valg man gjør her
vil få effekt både på skjerm og utskrift.
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10.13 Årsberetning
Du har også mulighet til å skrive årsberetningen til selskapet på en integrert fane navngitt
"Årsberetning" i årsregnskapet.

10.13.1 Velg notemal

Når man starter med årsberetningen kan man velge om man ønsker å starte med "blanke ark" eller
ta utgangspunkt i en mal. Velger man det siste alternativet kan man klikke på kommandoen Notemal
på menybåndet og få tilgang til et forslag å jobbe videre med.

Marker "Årsberetning manuell" i listen til venstre og klikk på knappen Sett inn.
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10.13.2 Fortegnsnøytrale variabler

I årsberetningen kan man sette inn variabler for tekster og fortegnsnøytrale verdier, slik at disse
automatisk blir oppdatert fra år til år.

Marker da ønsket tekst/verdi i dokumentet og velg på menybåndet "Felttype".
I listen som kommer frem velger du aktuell variabel og klikker OK.

Eksempel 1:
Selskapet hadde i 2014 inntekter på kr. 5 400 000. Driftskostnadene beløp seg til kr. 5 570 385.
Netto finansinntekter beløp seg til kr. 132 500. Regnskapet er gjort opp med et negativt resultat på
kr. 25 698.

Eksempel 2:
Selskapet hadde i 2014 inntekter på kr. 5 400 000. Driftskostnadene beløp seg til kr. 5 260 804.
Netto finanskostnader beløp seg til kr. 2 500. Regnskapet er gjort opp med et positivt resultat på kr.
100 000.
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10.14 Generalforsamlingsprotokoll
I tilknytning til årsregnskapet finnes det en fane for "Generalforsamling". Her har du mulighet til å
skrive inn egen opplysninger eller ta utgangspunkt i en mal som vist på bildet nedenfor.

10.15 Kontospesifisert årsregnskap
Rapporten kontospesifisert årsregnskap er tilgjengelig fra Rapporter | Årsregnskap og på
menybåndet for årsregnskap.

Ved skjermvisning og utskrift av kontospesifisert årsregnskap, har man mulighet til å be om at
klientens kontoplantekster vises med engelsk tekst.

Total har definert en engelsk kontotekst for hver eneste standard-konto. Denne teksten vil da
benyttes istedenfor klientens egen. Det betyr at spesialtilpasninger/endringer som er gjort i den
norske standard kontoteksten, ikke vil fremkomme i den engelske visningen.
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11 Total Notesenter
Total Notesenter er en note-funksjon som er helt integrert med årsregnskapet. Når du har
årsregnskapet fremme på skjermen får du tilgang til notesenteret ved å klikke på fanen "Noter". Et
annet alternativ er å velge på menybåndet Noter | Notesenter.

I notesenteret behandles en og en note separat. Du navigerer mellom de enkelte notene i et
oversiktlig note-tre (på venstre side av skjermbildet), som kan inneholde tre forskjellige notetyper:
Innledende, Nummererte og Avsluttende.

Note-motoren vil automatisk vedlikeholde notehenvisningene i årsregnskapet. Dersom du endrer
notenummereringen eller setter inn nye noter, oppdateres årsregnskapet automatisk.

11.1 Ny note
For å lage en ny note i notesenteret klikker du på "Ny note" i notenavigatøren. I listen som kommer
frem velger du ønsket type note Innledende, Nummeret eller Avsluttende.
Du kan også høyreklikke på notetypene og velge "Ny note".

Noter kan også opprettes direkte i årsregnskapet. Høyreklikk da på aktuell post i årsregnskapet og
velg "Ny note" og du kommer inn i veiviseren til Notesenteret.

11.2 Forslag til noter
Når du angir at du vil opprette en ny note, og notesenteret oppdager at det ikke finnes noen noter fra
tidligere, vil du få spørsmål om du vil opprette et notesett som kan benyttes som et utgangspunkt i
ditt videre notearbeid. 
Svarer du ja, opprettes de mest vanlige notetypene basert på hvilke linjer som er i bruk i regnskapet.

Ved opprettelse av notesett kan man selv ta stilling til hvilke noter man ønsker å opprette ved å
krysse av for de enkelte noter.

Dersom du ikke ønsker å benytte automatikken, kan du opprette noter manuelt for deretter å fylle
dem med notemaler og annen informasjon.
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11.3 Innledende
Innledende noter er tiltenkt generell forklarende tekst på begynnelsen av notedokumentet, som for
eksempel regnskapsprinsipper.

Innledende noter mangler notenummer og kan derfor ikke kobles mot linjer i regnskapet.

11.4 Nummerert
Når du velger å opprette en ny systemnote kommer du inn i en veiviser. Her får du valget mellom
Ordinære noter og Systemnoter.

Ordinære noter er frie noter hvor du selv er ansvarlig for innholdet.
Systemnoter er dynamiske noter som fortløpende oppdateres automatisk av programmet. De
forskjellige systemnotene blir aktive når du klikker på valget for "Systemnote".

11.5 Avsluttende
Avsluttende noter er tiltenkt generell forklarende tekst på slutten av notedokumentet.

Avsluttende noter mangler notenummer og kan derfor ikke kobles mot linjer i regnskapet.

11.6 Koble note til regnskapslinjer
I veiviseren har du også mulighet til å koble noten til aktuelle regnskapslinjer. Kryss her av for de
postene du ønsker skal knyttes mot noten og trykk "Fullfør" for å opprette noten i notesenteret.

Du kan sortere oversikten over regnskapslinjene til å vise "Alle" eller med "Verdi". "Foreslått" er
tilgjengelig når ny note opprettes fra årsregnskapet.
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11.7 Bestemme noterekkefølge
Du kan selv bestemme rekkefølgen på notene. Du kan endre rekkefølgen også etter at notene er
opprettet. Markert en note i notetreet og klikk på knappen for å flytte enten opp eller ned. Du kan
ikke endre kategori (f.eks innledende til nummerert) ved å flytte noten. Noten kan kun flyttes innenfor
kategorien den er opprettet i.

11.8 Notemaler
Når du skal lage egne frie noter har du tilgang til et rikholdig utvalg av notemaler og tekstblokker,
som gir deg et godt utgangspunkt for å lage et komplett sett med noter.

Velg "Notemal" på menybåndet for å få tilgang alle tilgjengelige notemaler.

Når du har valgt en mal i listen vil malen komme til syne i høyre del av bildet, slik at du ser hvordan
den aktuelle malen ser ut.
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Klikk på knappen Sett inn når du har funnet ønsket notemal.

Dialogen for notemal lukkes ikke når når noteteksten settes inn. På den måten kan du sette inn flere
noteelementer i en og samme operasjon. Når du har satt inn den/de notene du ønsker, klikker du
lukk i dialogen.

11.9 Definere feltverdier
Når du lager egne notemaler eller har behov for å sette inn tall/opplysninger i noten kan du definere et
eller flere felt.

Velg da "Felt" på menybåndet og du får tilgang til de ulike kontiene. Du kan også angi et felt til å
være koblet mot en post i næringsoppgaven eller en eller flere klient-/standardkonti.

11.10 Integrert notedokument
Total vil automatisk generere et sammensatt notedokument basert på de “enkelt”-notene du har
opprettet i notesenteret. Navnene avslører kanskje at de innledende notene kommer først, deretter de
nummererte, påfulgt av de (eventuelle) avsluttende notene til slutt. Dette notedokumentet vil bli
automatisk tilbudt som vedlegg ved innsendelse av årsregnskap til Brønnøysund, og vil også være
tilgjengelig som en integrert utskrift i den ordinære utskriftdialogen, på lik linje som årsregnskapet.

11.11 Bestemme sideskift
Når notene settes sammen vil det kunne oppstå situasjoner hvor sideskift kommer på et “ugunstig”
sted i forhold til andre noter. Du kan angi at du ønsker et sideskift før en bestemt note ved å sette
kryss  i feltet bak notetittelen.

11.12 Angremulighet
Det vil av og til være behov for å kunne redigere noter i notesenteret. Når man redigerer i et
«tekstbehandlingverktøy» er det fort gjort å skrive feil eller at man får slettet noe man ikke skulle ha
slettet. Man kan velge på menybåndet «Angre» og «Gjør om», slik at man får tilbakestilt/omgjort
tidligere arbeid. I stedet for å benytte kommandoene på menybåndet kan man også benytte
tastaturkommandoene Ctrl + Z og Ctrl + Y for å oppnå det samme.
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11.13 Summeringsformler
I notesenteret kan du på menybåndet velge å gå
på Sett inn | Sum for å sette inn en enkel
sumformel i de manuelle notene. 

Det er også mulig å definere egne
summeringsformler i tabeller. Dette vil lette
arbeidet når man lager sine egne
tabelloppstillinger.
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12 Beregning av personinntekt

12.1 Personinntekt (kun for Enkeltpersonforetak)
Fra inntektsåret 2006 ble Foretaksmodellen innført. Den gjelder for fysiske personer som driver
næringsvirksomhet i skattelovens forstand, og skal skattlegges løpende av alminnelig inntekt og av
beregnet personinntekt. Det er innført en skjermingsmetode i forbindelse med beregning av
personinntekten.

Alminnelig inntekt beregnes på samme måte som tidligere, men som en konsekvens av innføring av
skjermingsmetoden, er  beregning av personinntekt blitt noe ulik den som var under Delingsmodellen.
Den viktigste endringen er at grunnlaget er utvidet, og at alle næringsdrivende nå får beregnet
personinntekt så sant det utøves virksomhet i skattelovens forstand. Som tidligere år er beregnet
personinntekt fortsatt grunnlaget for utligning av toppskatt og trygdeavgift.

Her i brukerveiledningen for Total, kan vi ikke skrive alle detaljer om Foretaksmodellen og
Skjermingsmetoden. Dersom du ønsker mer informasjon omkring de forskjellige metodene og
modellene, anbefaler vi at du går inn på Skatteetatens hjemmeside. Der finner du god og fullstendig
informasjon.

Nedenfor vil enkelte felt bli nærmere forklart.

12.2 Personinntekt, variabler
Når du med skjemaet fremme på skjermen, på båndet RF-1224, personinntekt, henter "Variabler" på
skjermen, vil du få opp en dialog som er inndelt i 2 seksjoner. Dialogen har faner for henholdsvis;
Grunnlag, Skjermingsgrunnlag.

 

De 2 dialogene inneholder felter tilsvarende de som er i selve skjemaet. I utgangspunktet ligger de
fleste tallene  i "grå felt", men dersom det er behov for det, kan de enkelt overstyres ved at du først
krysser av for "Overstyr".
 

I forbindelse med innhenting av resultater fra næringsoppgaver skal resultater fra alle
næringsoppgaver komme inn i post 1.1. 

I de etterfølgende postene skal det/kan det foretas enkelte +/- korrigeringer.     
 

Fra 2006 er de mest sentrale korrigeringspostene knyttet til selskapets eventuelle fradrag for gjeld på
side 2 i post 2.10, og de eventuelle renter som er knyttet til denne gjelden, som det eventuelt skal
kunne gjøres fradrag for på side 1 i post 1.2.

Den 12. desember 2006, sendte Finansdepartementet et brev til Skattedirektoratet, om
"Skjermingsmetoden for selvstendige næringsdrivende". I dette 4 siders brevet kom de med
"avklaringer" knyttet til forholdene omkring fradrag for gjeld og gjeldsrenter etter skjermingsmetoden.

Basert på brevet publiserte NARF (Norges Autoriserte Regnskapsfører Forening) den 14. desember
2006 en artikkel om saken. For inneværende årsoppgjør mener vi at artikkelen fortsatt er aktuell, vi
har derfor som en orientering for Total-brukerene nedenfor tatt inn denne artikkelen som var publisert
på NARF's hjemmeside 14.12.06. Som det vil fremkomme enkelte steder har NARF tatt inn sine
meninger og konsekvenser av det Finansdepartementet skriver.

Gjeld og gjeldsrenter ved beregning av personinntekt 

Finansdepartementet avklarer i brev at kun renter fra næringen kommer til fradrag ved beregning av personinntekt for
enkeltpersonforetak. I tillegg blir det slutt på å samordne kapitalavkastningsgrunnlaget og formuesverdiene. 

Ved beregning av personinntekt skal det gjøres fradrag for renter av gjeld til f inansinstitusjoner og gjeld som knytter seg
til mengdegjeldsbrev, i den utstrekning gjelden ikke overstiger skjermingsgrunnlaget før fradrag for nevnte gjeld, jf
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skatteloven § 12-11 annet ledd bokstav a. Finansdepartementet avklarer nå at reglene, til tross for sin generelle
utforming, bare omfatter gjeldsrenter tilknyttet det konkrete foretaket (foretaksrenter som reduserer alminnelig inntekt fra
denne virksomheten). Eierens private gjeldsrenter faller utenfor gjeldsrenteregelen. Det samme gjelder eierens
gjeldsrenter tilknyttet andre foretak eller næringer enn det konkrete som ligningstilfellet gjelder. 

Denne løsningen mener departementet samsvarer med gjeldsrenteregelens formål, som er å sikre at personinntekten fra
foretaket ikke blir større enn foretakets alminnelige inntekt etter blant annet gjeldsrentefradrag. Gjeldsrenter utenom
foretaket er det derfor ikke riktig å inkludere i gjeldsrenteregelen. 

Den løsningen som er skissert ovenfor, innebærer at det oppstår enkelte klassif iseringsspørsmål i og utenfor foretaket
som må løses, jf  nedenfor. 

Vilkåret om at bare renter av f inansinstitusjonsgjeld og mengdegjeldsbrev (institusjonskravet) kan fradras, eliminerer
spørsmål om hvordan de f leste typer løsgjeld, lån mellom familiemedlemmer m.v. skal klassif iseres. 

Ved ulik rentesats på ulike deler av institusjonsgjelden antar departementet at de høyeste rentene kan fradras først inntil
rentetaket. 

Gjeld og gjeldsrenter som foretakseierens ektefelle har, faller utenfor skjermingsreglene for foretaksinntekten. Dette
gjelder både poster av privat karakter og poster tilknyttet ektefellens egen økonomiske aktivitet. Unntak gjelder bare gjeld
og gjeldsrenter som inngår i felles bedrift. Slike poster medtas ved anvendelsen av skjermingsreglene på bedriftens
overskudd, uansett hvilken av ektefellene som står som låntaker.

Det ovennevnte innebærer at næringsdrivende og ligningsmyndigheter i større grad enn før må skille mellom
foretaksrelatert og ikke foretaksrelatert gjeld og gjeldsrenter ved ligningen av inntekt fra enkeltpersonforetak. 

Skillet i og utenfor foretaket er relevant allerede ved foretakets bilagsføring etter bokføringsloven og tilhørende
regnskapsrapportering til ligningsmyndighetene. Lån og lånekostnader tilknyttet foretaket skal være med i denne
regnskapsføringen for foretaket, mens utenforliggende lån og lånekostnader ikke skal være med. Eksempelvis skal
foretakslån føres i foretakets balanse, og renter på slike lån skal føres som finanskostnad, mens bruk av foretaksmidler
til betaling av private lånerenter skal føres som privatuttak. Næringsoppgaven til ligningsmyndighetene skal bidra til dette
skillet. Finansdepartementet hevder på denne bakgrunn at det ikke anses spesielt vanskelig for en næringsdrivende og
dennes regnskapsfører å praktisere et korrekt skille mellom lån i og utenfor foretaket, når det gjelder nyere, faste lån. I
NARF ser vi nok for oss at det fort oppstår en del særdeles vanskelige vurderinger.

Departementet antar at kravet til foretakstilknytning bør praktiseres på en rimelig og ikke for streng måte. Det bør ikke
avskjære foretakstilknytning for et banklån at private aktiva, f. eks. boligeiendom, er brukt som pantesikkerhet for lånet,
dersom lånebeløpet er tatt opp i og anvendt i foretaket. Som foretakslån bør også godtas låneopptak som brukes til å øke
gjeldsgraden og redusere egenkapitalgraden i foretaket innenfor en realistisk ramme, selv om dette betyr at lånebeløpet
brukes til privatuttak til eieren. Forutsetningen her er at foretakets økonomi kan anses tilstrekkelig romslig til å betjene den
økte gjeldsgraden. 

Når et nyere låneopptak i en f inansinstitusjon er balanseført i foretaksregnskapet etter bokføringsforskriften § 6-2, jf .
bokføringsloven § 11, vil det normalt være mulig å etterprøve både om låneformålet var foretaksrelatert og om
lånebeløpet faktisk er brukt til dette formålet. Denne kontrollérbarheten vil kunne gjøre det forsvarlig å legge
regnskapsføringen til grunn for klassif iseringen av de aktuelle gjelds- og renteposter, med mindre ligningsmyndighetene
finner grunn til konkret undersøkelse i det enkelte tilfelle. 

Når det gjelder kassakreditt m.v. som benyttes både i foretaket og til privat forbruk, bør det normalt kunne legges til grunn
at en slik kredittordning er opprettet fortrinnsvis av hensyn til næringsdriften, og derfor i utgangspunktet er tilknyttet
foretaket. Årets renter på kassakredittkontoen vil derfor også i utgangspunktet kunne anses som foretaksrenter med rett
til fradrag ved beregning av personinntekten (gitt at de øvrige fradragsvilkår er oppfylt). Videre bør bruk av
kassakreditten til privatuttak fra foretaket normalt kunne anses som bruk i foretaket, uten behov for å avgrense
fradragsretten mot den del av årets renter som skyldes slike uttak. Dette gjelder også privatuttak i form av direkte dekning
av private regninger. Unntak (i form av at deler av rentene klassif iseres som ikke foretakstilknyttet) kan tenkes hvor
bruken av kassakredittkontoen samlet sett har et unormalt privat preg. Videre er det en forutsetning for klassif isering
som foretakstilknyttet kreditt at skattyteren tar belastningen med å regnskapsføre også de private bilag som kontoen
måtte være belastet med. 

Forenklede tilpasninger for 2006

Departementet innser at mange næringsdrivende hittil antakelig har unnlatt å skille korrekt mellom gjeld med og uten
foretakstilknytning i sin regnskapsføring og næringsoppgave. Videre kommer klargjøringen i dette brevet temmelig sent i
2006. Den nye skjermingsmetoden for enkeltpersonforetak, som trådte i kraft 1. januar 2006, vil derfor kunne kreve visse
tilpasninger fra skattyternes side i ettertid. For inntektsåret 2006, som her blir et overgangsår, mener departementet det
bør kunne praktiseres noen forenklede tilpasninger. 

Således bør låneforhold som for 2005 er ført i regnskapet til foretaket, uten at dette 
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har virket påfallende, fortsatt kunne anses som foretaksrelatert gjeld. Unntak bør i tilfelle baseres på at gjeldsgraden i
foretaket er blitt urimelig høy når også skattyterens privatøkonomi tas i betraktning. Fordi det ene, særlige hovedvilkåret i
gjeldsrenteregelen er et rentetak, vil de f leste unntakstilfeller i praksis kunne avgjøres ved å holde seg til dette taket, uten
nærmere granskning av låneforholdets opprinnelige formål og anvendelse. Når det gjelder eldre kassakredittforhold, vil
regnskapsføring i foretaket for tidligere år normalt gi en god indikasjon på at kredittforholdet er foretakstilknyttet også i
2006.

Næringsdrivende som har reell, foretaksrelatert gjeld fra 2005 eller tidligere, uten at denne gjelden er ført i foretakets
regnskaper, bør etter departementet oppfatning kunne tilpasse seg de nye reglene ved å føre gjelden i
foretaksregnskapet fra og med 1. januar 2006. Et slikt avvik mellom foretakets utgående balanse for 2005 og inngående
balanse for 2006 bør kunne kreves ledsaget av en nærmere forklaring.

Nye låneopptak i 2006 bør etter departementets mening i utgangspunktet kunne forventes behandlet etter den prinsipielt
korrekte klassif isering. Det bør imidlertid kunne godtas at skattyteren i ettertid – med virkning for klassif iseringen - retter
opp mulige mangler ved den løpende regnskapsføring som antas å skyldes den sene offentliggjøring av kravene til slik
klassif isering.

Etter departementets oppfatning gir dette et rimelig utgangspunkt for overgangen til å praktisere et skattemessig krav til
foretakstilknytning etter gjelds- og gjeldsrentereglene i skjermingsmetoden for enkeltpersonforetak. 

Samordning mellom kapitalavkastningsgrunnlaget og formuesverdiene bortfaller

Med virkning fra inntektsåret 1992 har takseringsreglene gitt anvisning på at det ved formuesligningen skal foretas en
samordning mellom kapitalavkastningsgrunnlaget (ved beregning av personinntekt) og de ligningsmessige
formuesverdiene for gjenstander som inngår i kapitalavkastningsgrunnlaget, jf . takseringsreglene § 2-1-5. Departementet
f inner at det ikke lenger er grunnlag for å videreføre de tidligere reglene om samordning ved formuesligningen. 

Da det er mange poster i skjemaet hvor det nå altså må gjennomføres "vurderinger" av
føringsmetoder osv., og om hvilke beløp som skal tas med/ikke kan tas med i henhold til
skjemarettledningen til de forskjellige postene, vil det derfor nå være bruker selv som etter
"vurderingen" registrerer inn eventuelt aktuelt beløp.

Mer nedenfor om enkelte av postene.

12.3 Personinntektskjema, utfylling
For inneværende årsoppgjør gjelder det fortsatt at en næringsdrivende skal levere kun en
næringsoppgave, selv om de driver flere næringer. Beløpene fra næringsoppgavens side 4 skal
fordeles på de forskjellige næringene og eventuelt til flere personinntektsskjemaer for de forskjellige
næringene. Du definerer næringsstrukturen i dialogen for klientopplysninger.
 
 

Når det gjelder selve beregningen og utkjøringen av skjemaet for Personinntekt, er dette slik vi ser
det, omtrent absolutt det siste som du kan gjøre i forbindelse med utarbeidelsen av selve
årsoppgjøret. Faktum er at enhver endring i selskapets årsresultat også vil kunne resultere i endring
av grunnlaget for beregning av personinntekt.
 

Etter at du har foretatt alle nødvendige vurderinger, er du nå klar til å ta fatt på den praktiske
innleggingen av de forskjellige tallforutsetningene for Personinntekt.
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OBS! En første forutsetning for at Total skal
gjennomføre alle utregninger og utfylling av
skjemaet for personinntekt, er at du i dialogen
for klientopplysninger har definert minst en
næring til å inkludere personinntekt.
 

Når det gjelder utfylling av de forskjellige
postene i Personinntektsskjemaet, har vi laget
noen skjermbilder for "input" av alle
grunnlagene for selve skjemautfyllingen.
 

OBS! Når du har personinntekstskjema
fremme på skjermen velger du på båndet 
Personinntekt | Variabler.

12.4 Kommentarer til poster i personinntektsskjemaet
Det er mange "dersom/hvis" forutsetninger som er knyttet til en rekke av postene både på side 1 og
2 i skjemaet. Vi gjør derfor oppmerksom på at vår programmering av automatisk innhenting av
beløpene til disse poster, kun er ment som et "FORSLAG". Feltene er overstyrbare når du eventuellt
krysser av for "Overstyr", og følgelig kan (eller skal) du overstyre beløpene dersom du vet at
forutsetningene for beløpene ikke er korrekte i forhold til forskriftene som gjelder for de respektive
poster.

Basert på hva vi har skrevet tidligere om hvilke "vurderinger" som må gjøres i flere felt, er det brukeren
selv som registrerer inn aktuelt beløp.

Har du spørsmål vedrørende felter merket med et "i"-symbol, kan du plassere feltmarkøren på
symbolet og få frem informasjon og rettledning knyttet til den aktuelle posten som vist på bildet
nedenfor.
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12.4.1 Post 1.12

På en rekke av postene i skjemaets side 1 og 2, vil du se symbolet " I " 

Dersom du fører musepeker inn over symbolet, vil du få opp våre eventuelle
kommentarer til feltet, eller sitat fra skjemarettledningen til den aktuelle post.

12.5 Spesifikasjon av skjermingsgrunnlag
12.5.1 Postene 2.1 - 2.12

Når du på skjermen har hentet frem dialogen
for Skjermingsgrunnlag, vil du se at det til
venstre for tallene er en kolonne/felter for
angivelse av kode for "Verdsettelsesmetode".
Reglene for verdsettelses-metode er i det
vesentlige de samme som under 
Delingsmodellen, men vi henviser til
skjemarettledningen for nærmere detaljer.

Programmet kommer ved forslagsverdier.
Linjer som ikke inneholder verdier vil være
utgrået, slik at man enkelt kan se hvilke linjer
man må ta stilling til. 
 

Ved verdsettelseskode R, vil de respektive
regnskapsmessige tallverdier bli hentet fra
respektive linjer/poster i Næringsoppgave 2,
side 3. 
 

Ved verdsettelseskode S, vil de respektive
skattemessige tallverdier bli hentet fra
respektive saldogrupper i saldosystemet,
eller fra Næringsoppgave, side 1, når det
gjelder tallene til postene for "Varer" og
"Kundefordringer".
 

Grunnlagsfeltene er overstyrbare når du
eventuelt krysser av for "Overstyr" Dette kan
være aktuelt dersom du bruker andre koder
for verdsettelsesmetode enn R eller S, da må
du direkte overstyre respektive tallfelt både for
inngående verdi og utgående verdi. 
 
OBS: Vi ber deg være spesielt oppmerksom
på skjemapost 2.10 Gjeld ...
Les skjemarettledningen til denne posten, der
er mange forutsetninger for føring av beløp
der.  
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13 Eierregister
Eierregisteret benyttes i aksjeselskap og ANS/KS for å registrere informasjon om aksjonærer/
deltakere. I tillegg benyttes registeret dersom klienten er en barnehage eller boligselskap/
boligsameie. 
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14 Kontroll av årsoppgjøret
Hvor du enn står i klienten, kan du når
som helst trykke denne
tastekombinasjonen Ctrl+F1. (Alternativ
tastekombinasjon er CTRL+K. Denne
gjelder også for de som kjører Total i en
ASP-løsning).
 

Da vil du få frem en rekke kontrollbilder på
skjermen. De 4 forskjellige bildene
kommer frem ved å peke på Neste. De
bildene som er vist nedenfor gjelder AS.
Det er tilsvarende egenskap i PN, men
der er enkelte kontrollbilder noe forskjellig
fra de som er vist her. 
 

Vi tror det under årsoppgjørets gang vil
kunne være nyttig at du benytter denne
kontroll-muligheten som ligger her. 
 

Du vil med dette kunne få oppdaterte
årsresultater som er hentet fra den vanlige
sammendrag av årsresultater-dialogen,
uten å måtte hente dette frem på
skjermen. Videre vil du i de øvrige
kontrollbildene få flere og flere "Ja" svar,
etter hvert som du arbeider deg gjennom
de forskjellige elementene i årsoppgjøret.

14.1 Null-kontroll
Har det av en eller annen grunn oppstått differanser i årsoppgjøret, vil  du få melding om dette her.
De forskjellige feltene betyr:
 

Diff. regnskap
Differanse i regnskapet mellom sum aktiva
og passiva
 

Diff. næringsoppgave
Differanse i næringsoppgaven mellom sum
aktiva og passiva.
 

Diff. resultat
Differanse mellom resultat i regnskapet og
næringsoppgaven.
 
 

Diff. saldobalanse
Differanse mellom debet og kredit saldi
innlagt i saldobalansen i år.
 

Diff. saldobalanse
Differanse mellom debet og kredit saldi
innlagt i saldobalansen i fjor.
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15 Programbeskrivelse

15.1 Programmeringsprinsipper
Programmet er definert, spesifisert og foretar avslutning av et komplett årsoppgjør i henhold til de
anbefalinger som er gitt av Den norske Revisorforening med hensyn til god regnskapsskikk.    
 

Alle tall (med noen få unntak, se nedenfor) og %-verdier, skal legges inn som positive tall i
programmet. Ut av teksten for tallfeltene vil du forstå om programmet skal behandle den innlagte
tallverdien negativt.
 

Følgende tall må legges inn med negativt fortegn:
Konti med kreditsaldo i saldobalansen 
01.01 saldoene i avskrivningsskjemaene hvis det er negativ saldo
01.01 beløpet i skjema for gevinst- og tapskonto dersom beløpet er tap

 

Alle definerte felt i programmet er "beskyttet". Det vil si at du ved normal bruk av programmet ikke
skal kunne slette programkode, og på denne måten få ødelagt programmet. Alle felt hvor brukeren
skal legge inn tall og andre opplysninger  er "avbeskyttet" og vises med grønn farge når feltmarkøren
er plassert på feltet.

15.2 Programløsninger
Etter innlegging av selskapets saldobalanse, beholdninger, gjeldende skatte-, avgifts- og
avsetningssatser, ønskede avskrivningssatser og ønskede disposisjoner, skal Total i løpet av få
sekunder utføre og postere en rekke oppgaver.

15.2.1 Beregning av vareforbruk

Summere alle innkjøpskonti.
Vise varebeholdning 31/12 basert på beholdningsendringer.
Forberede utskrift av spesifikasjon over hvordan sum forbruk av varer er beregnet.

15.2.2 Formueberegning

Bruttometode, gir fullstendig spesifikasjon av den enkelte post.
Forberede utskrift av den totale formueberegningen.

15.2.3 Skatteberegning

Spesifisere poster som inngår i netto skattbar inntekt.
Eventuelt gjøre fradrag i inntektsgrunnlaget for tidligere års udekkede underskudd. Beløpet
registreres i dialogen for disponeringer. 
Spesifisere beløpene for utregnet skatt.
Gjøre fradrag/eventuelt tillegg for mye eller for lite avsatt skatt tidligere år i det utregnede
skattebeløpet.
Forberede utskrift av den totale skatteberegningen.

15.2.4 Aksjeutbytte

Legge inn i dialogen for disponeringer.
Beregning av maksimalt aksjeutbytte er beskrevet nærmere i kapittelet Dialogboks: Disponeringer.

15.2.5 Disponering av årets resultat, overskudd

Avsette til aksjeutbytte hvis det er besluttet utdelt.
Avsette restbeløpet av overskuddet til annen egenkapital.
Forberede utskrift av disponeringen.
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15.2.6 Disponering av årets resultat, underskudd

Ved overføring dekkes det i utgangspunktet fra annen egenkapital inntil kr 0. Deretter fremføres
rest som underskudd til udekket tap. Det er ingen automatikk i tømming av saldo for overkurs og
annen innskutt egenkapital, men i dialogen Disponeringer under seksjonen Disponering av årets
resultat – underskudd, så kan man sette et haketegn for Overkurs evt Annen innskutt egenkapital.
Aktuelt beløp vil da bli nettet ut mot et evt udekket tap.

15.2.7 Navnefelt

Alle navn, adresser, avslutningsdatoer, osv., blir i alle utskrifter, interne og eksterne, automatisk
utfylt på de respektive plasser. Alt dette er basert på innlagte opplysninger i klientopplysninger-
dialogen.

15.2.8 Bedriftsmessige avskrivninger

Vi henviser her nærmere til hva vi har skrevet vedrørende avskrivninger under punktet for
Anleggsregister. 

15.2.9 Ligningsverdier

Ligningsverdier på den/det enkelte bygning/anlegg legges inn på avsatt plass i ligningsverdi-
dialogen.
Programmet foretar, for formueberegningens skyld, utregning av differansen mellom ligningsverdier
og sum bokførte verdier av de tilsvarende eiendeler etter at årets saldoavskrivning er foretatt.
Er verdien ulik den bokførte, legges sum ligningsverdi av klientens aksjer inn i ligningsverdi-
dialogen. Beløp innlagt her overstyrer bokført aksjeverdi.
Er verdien ulik den bokførte, legges sum ligningsverdi av klientens obligasjoner inn i ligningsverdi-
dialogen. Beløpet innlagt her overstyrer bokført obligasjonsverdi.

15.2.10 Regnskapsrapporter

Alle bedriftens regnskapsrapporter er layoutmessig tilnærmet identiske i henhold til regler og
anbefalinger gitt av Den norske Revisorforening i forskjellige publikasjoner.
Skjemaene blir automatisk utfylt med navn, adresser og avslutningsdato basert på opplysninger fra
klientopplysning-dialogen.
Følgende regnskapsrapporter er innlagt:
Resultatregnskap
Balanse, eiendeler
Balanse, egenkapital og gjeld

15.2.11 Noter

Du kan skrive nødvendige noter og henvisninger til regnskapet samtidig med at du er inne i den
enkelte klients programfil og gjennomfører årsoppgjøret. Det gjør du i Total Notesenter.

15.2.12 Offentlige skjemaer

Alle offentlige ligningsskjemaer som er definert i Total, er layoutmessig like de originale
skjemaene.
Basert på de opplysningene som er innlagt om klienten i klientopplysning-dialogen, blir alle
firmaopplysninger, osv., automatisk fylt ut på de respektive stedene i de forskjellige skjemaene.

15.3 Funksjonstaster
I Total har vi programmert inn en rekke kommandoer som er direkte knyttet til tastaturets vanlige
funksjonstaster. Hvilke funksjoner som er knyttet til de respektive tastene er nærmere beskrevet
nedenfor.
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F1 Brukerveiledning på skjermen. Pek på ønsket hjelp
 
F7 Returnerer "hjem" til hovedbildet
 
F9 Dette er "summeringstasten" for Total. Hver gang du trykker F9 får du utregnet komplette
resultater på alle nivåer.
 
PgUp Blar et skjermbilde opp i skjemaer og rapporter.
 
PgDn Blar et skjermbilde ned i skjemaer og rapporter.
 
Pil Høyre Flytter feltmarkøren til høyre.
 
Pil Venstre Flytter feltmarkøren til venstre.
 
Pil Opp Flytter feltmarkøren opp.
 
Pil Ned Flytter feltmarkøren ned.
 
Esc Du trykker Esc en eller flere ganger dersom du vil annulere en påbegynt inntasting/ordre før du
har trykket Enter.
 
Home Henter forrige side side i et offentlig skjema, dersom skjemaet består av flere sider. Står du på
første siden i skjemaet når du trykker tasten, blir du stående på samme side.
 
End Henter neste side i et offentlig skjema, dersom skjemaet består av flere sider. Står du på siste
siden i skjemaet når du trykker tasten, blir du stående på samme side.
 
Ctrl + Home Henter forrige skjema (men samme side) i et skjema som kan  opprettes i flere
eksemplarer, f.eks. skjema for personinntekt. Står du på side 2 på skjema til den andre aktive og
trykker kombinasjonen, kommer du til side 2 på den første aktive.
 
Ctrl + End Henter neste skjema (men samme side) i et skjema som kan opprettes i flere
eksemplarer, f.eks. skjema for personinntekt. Står du på side 2 til den første aktive og trykker
kombinasjonen, kommer du til side 2 på den andre aktive.

15.4 Taster for å bla mellom skjemaene
Home - tasten henter forrige side i et offentlig skjema dersom skjemaet består av flere sider. Står du
på første side i skjemaet når du trykker på tasten, blir du stående på samme side.
 

End - tasten henter neste side i et offentlig skjema dersom skjemaet består av flere sider. Står du på
siste side i skjemaet når du trykker på tasten, blir du stående på samme side.
 

Ctrl + Home - tastene henter forrige skjema (men samme side) i et skjema som kan opprettes i flere
eksemplarer, f.eks. skjema for personinntekt. Står du på side 2 på skjema til den andre aktive og
trykker kombinasjonen, kommer du til side 2 på den første aktive.
 

Ctrl + End - tastene henter neste skjema (men samme side) i et skjema som kan opprettes i flere
eksemplarer, f.eks. skjema for personinntekt. Står du på side 2 på skjema til den andre aktive og
trykker kombinasjonen, kommer du til side 2 på den andre aktive.

15.5 Intern dokumentasjon for årsoppgjøret
I utgangspunktet skal det være undøvendig å foreta håndskrevne "prøveutregninger", endelige
utregninger, notater omdisponeringer, osv. i forbindelse med årsoppgjøret.
 

Programmet gir all nødvendig dokumentasjon ved å skrive ut følgende:
 

Beregning av formue etter bruttometoden.
 

Skatteberegning
Selskapsskatt
+/- Endring i utsatt skatt
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 Avsetninger
Delkrederavsetning
Garantiansvar
Påløpte lønninger
Påløpte feriepenger
Folktetrygd av påløpt lønn og feriepenger
Eksterne honorarer
Styrehonorarer

Diverse
Beregne differanse mellom ligningsverdier og bokførte verdier
Overskuddsdisponering som inneholder: Foreslått utbytte og beregning av maksimalt aksjeutbytte
og rest til annen egnekapital.
Underskuddsdekning med en spesifikasjon over hvilke poster som dekker for årets underskudd.

Bilag for bokføring i klientens regnskap, inneholder alle disponeringer som er gjort.

Utskrift med fullstendig tekst- og beløpsmessig spesifikasjon over hvilke konti som inngår i de
enkelte postlinjer i resultatregnskap og balanse.

15.6 Systemposteringer
Posteringsbilaget inneholder alle systemposteringer som programmet har foretatt. På denne
rapporten fremkommer både posteringsnummer og kontohenvisning debet/kredit helt automatisk.
Skjermbildet er også tilpasset utskriften som genereres.

15.7 Avviklingsregnskap
Opprett først en helt ny klientkatalog for avviklingsregnskapet. Start opp den tomme klientfilen og velg
på menybåndet Filmeny | Importer | Avviklingsdata fra Total-klient. Videre får man opp
en klientliste hvor man kan velge klient man ønsker å importere fra. Overføringsprogrammet starter og
klientdataene og UB-saldobalanse 2014 fra opprinnelig klientfil overføres som fjorårstall i
avviklingsfilen.
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Når tallmaterialet fra i fjor er på plass, spør programmet deg om årets regnskapsperiode og
underskriftsdato.

Saldobalansen for 2015 må registreres/importeres og de nødvendige tilpasninger for ”årsavslutning”
må gjennomføres. Kriteriet for å sende inn avviklingsregnskap på Altinn er at man i RF-1028, side 1
har krysset av for ”Kreves forhåndslikning?” og angitt inntektsåret det gjelder.

15.8 Arbeidsnotat
Funksjonen «Arbeidsnotat» gir deg et sted hvor du kan samle dine løpende notater i forbindelse med
ditt arbeide med klienten. Funksjonsmessig likt en enkel tekstbehandler. Arbeidsnotatet blir
automatisk lagret og lastet sammen med klientens forøvrige data, og vil bli overført fra et år til et
annet. Du får tilgang ved hjelp av et ikon på hurtigknappraden for «Arbeidsnotat» eller via menybåndet
(Rapporter | Arbeidsnotat). Utskrift genereres via den ordinære utskriftdialogen.

15.9 Generelle innstillinger
Dialogboksen for  gennerelle innstillinger
hentes frem ved å velge på Fil-menyen 
Innstillinger.

Innstillinger som settes her får effekt for
alle klientene.

15.9.1 Autolagring

Ønsker du at systemet selv skal lagre dataene i bakgrunnen, setter du et sjekketegn her. Du kan
også bestemme hvor ofte dataene skal lagres ved å angi antall minutter mellom hver lagring.

15.9.2 Skjemautfyllingsfont

Her kan du gå inn og endre skrifttype og –størrelse, hvis du ønsker noe annet en det som er standard
ved utfylling av skjemaer. 

15.9.3 Meldingsvindu

Nederst i arbeidsbildet fremkommer ulike meldinger/kontroller som hjelper deg under arbeidet med
årsoppgjøret.

Ved distribusjon av programmet er dette meldingsvinduet aktivert. Ønsker du å deaktivere
meldingsvinduet fjerner du haktetegnet i dialogen.
Du kan også her justere høyden på meldingsvinduet.

15.9.4 Reduser autokalkulasjon

I de tilfeller hvor man har ekstremt mange oppføringer i eierregisteret og det viser at hver beregning ta
lenger tid en forventet, kan man aktivere valget "reduser autokalkulasjon".
Bruker må da selv bestemme når kalkulasjon av programmet skal foretas. 

15.9.5 Visning kostnadslinjer

Ved utskrift av årsregnskapet vises normale kostnadslinjer med negativt fortegn som standard.
Ønsker man i stedet å vise kostnadene som positive tall krysser man av for dette under punktet
Regnskap nederst i dialogen. 
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15.9.6 Vis nuller med strek

Det finnes ulike ønsker på hvordan et årsregnskap skal presenteres. Når man går på Fil | Innstillinger
under området for regnskap finnes det et alternativ for «Vis nuller med strek (-)» for visning av
regnskapslinjer på utskriftsrapporten.

15.9.7 Utskrift med sidenummer

En del brukere har ønske om å vise sidenummer på rapporter tilknyttet årsregnskapet. Denne
egenskapen må manuelt aktiveres under Fil | Innstillinger når vedkommende står inne på klienten.
Innstillingen vil da få effekt for alle klientene, inntil den igjen slås av. Ved utskrift vil ikke
sidenummereringen fremkomme på forsiden til årsregnskapet, men den vil inngå i det totale antall
sider som skrives ut.
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16 Saldobalanse
Programmet tar utgangspunkt i selskapets saldobalanse ved beregninger og utfylling av de
forskjellige skjemaer og rapporter. Eventuelle korrigeringer i forbindelse med avstemming/revisjon av
konti, tilleggsføres ved hjelp av tilleggsposteringsprogrammet, som er beskrevet i et eget kapittel. 
 

Kontorammen i Total er fleksibel og kan tilpasses den enkelte klient ved behov. Når man oppretter en
ny klient, vil systemet automatisk foreslå en omfattende kontoramme oppbygd i henhold til NS 4102
fra 1999 og de retningslinjer og anbefalinger som er gitt der. Kontorammen inneholder ca 350
definerte konti.
 

Du henter frem saldobalansen ved å velge på båndet: Opplysninger | Regnskap | Saldobalanse.
Saldobalansebildet inneholder i tillegg til kontokode og kontokodetekst, tallkoloner for årets og
fjorårets saldobalanse.
 

16.1 Kontrollsummer
Hver av de 8 kontoklassene har en egen klassesum. Dette for at du under registrering av
saldobalansen i programmet, skal ha anledning til å kontrollere summene mot tilsvarende
kontoklassesummer i den saldobalansen du registrerer fra. 
 

Nederst i skjermbildet viser programmet også en egen sumlinje for debet/kredit. Dette er en null-
kontroll som viser at hele saldobalansen er korrekt registrert.
 

Klassesummen og sum debet/kredit oppdateres etter hvert som du registrerer saldobalansen.  
 

VIKTIG! Få alltid kontroll på en eventuell differanse i saldobalansen før du fortsetter arbeidet i Total.
Differanser i saldobalansen vil som oftest medføre at ditt videre arbeide ikke blir korrekt. 

16.2 Innlegging av tall i saldobalanse
Når du registrerer saldobalansen kan du trykke ENTER-tasten for at markøren skal gå videre nedover
fra linje til linje. Registrer en klasse av gangen og benytt kontrollmuligheten som kontrollsummene gir
deg.
 

Programmet vil automatisk gå videre til neste kontoklasse når du har kommet til slutten av en
klasse. Du kan også bruke en av hurtigtastene for å flytte deg fra klasse til klasse. Tasten HOME
henter frem forrige klasse, mens tasten END henter frem neste klasse. Som enda et alternativ kan du
også klikke på fanene for å hente frem ønsket  kontoklasse direkte.
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16.2.1 Fortegn ved registrering

Når du registrerer saldotallene er det viktig at du benytter riktige fortegn innen de forskjellige
kontoklassene. Først da vil kontrollsummene og programmets utregninger stemme.
 

Debet saldi skal legges inn uten fortegn.
Kredit saldi skal legges inn med negativt fortegn.

16.2.2 Flere saldi på samme kontolinje

I forbindelse med innlegging av tall i klientens saldobalanse, kan det være ønskelig å summere
sammen enkelte saldi i saldobalansen du registrerer inn. Dette spesielt hvis kontorammen du
registrerer fra er mer spesifisert enn kontorammen du har definert for klienten i Total.
 

Du trenger ikke benytte separat regnemaskin til dette, men kan i stedet benytte
summeringsfunksjonen i Total f.eks:

Kontanter 1   kr. 55.205,25
Kontanter 2   kr. 127,00
Kontanter 3   kr. 955,60
Kontanter 4   kr. 8.503,97

 

Hvis du ønsker å registrere dette inn på for eksempel kontonummer 1900 Kontanter, gjør du følgende:
 

Prosedyre
1. Plasser markøren på saldofeltet for kontonummer 1900
2. Skriv første tallet: 55205,25
3. Skriv så plusstegn (+)
4. Skriv så det neste tallet osv.
5. Det du registrerer skal se slik ut: 55205,25+127+955,60+8503,97
6. Avslutt registreringen ved å trykke ENTER.
 

Total summerer sammen tallene og viser summen. Total vil ikke ta vare på den spesifiserte
registreringen, men kun sluttproduktet. Ønsker du å ha registreringen spesifisert gjennom arbeidet
ditt i Total, må du opprette flere konti for kasse i kontoplanen. Dette er beskrevet i et senere avsnitt i
dette kapittelet.
 

Skal du taste enkeltsaldi, taster du debetsaldi uten fortegn, mens kreditsaldi må tastes med
NEGATIVT FORTEGN (minustegn).

16.3 Konti med saldo
Du kan på en enkel måte vise kun
de konti som inneholder saldo enten
i årets eller fjorårets tallkolonne. På
båndet velger du Saldobalanse |
Null-linjer av/på. Du skrur
egenskapen av eller på med den
samme kommandoen. 
 

Slik kan du få god oversikt over den
registrerte saldobalansen, samtidig
som du har tilgang til en mer
omfattende kontoplan.
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16.4 Veksle mellom årets og fjorårets tall
Du kan kun registrere tallverdier i en av tallkolonnene av gangen. Hvis du ønsker tilgang til en annen
tallkolonne, velger du på båndet  Periode | Saldo i år / UB-saldo i fjor.
 

 

16.5 Posteringer på kontonivå
Dersom man har importert saldobalanse fra et system som Total har integrasjon mot, kan man stå
på en kontolinje og trykke på Ctrl+T. Da vil posteringer fra økonomisystemet listes opp.

Vi støtter også systemer for scanning av bilag, slik at man kan se bilaget for en postering i Total når
man klikker på den enkelte posteringslinje. Antall scannesystemer som støttes vil øke etter hvert.

16.6 Endre tall i saldobalansen
Du kan endre tallene i saldobalansen på to forskjellige måter:
 

Utføre tilleggsposteringer med rutine for tilleggsposteringer. Fordelen med denne metoden er
at du da samtidig får dokumentert de tilleggsposteringer/korrigeringer du utfører. Ulempen kan være
at den tar litt  mer tid enn den mer "direkte" metode 2 nevnt nedenfor. Ønsker du å lese mer om
rutinen for tilleggsposteringer, er denne beskrevet i et senere kapittel.
 

Endre tidligere registrerte saldobalansetall direkte i saldobalanse. Fordelen med denne
metoden er først og fremt hurtigheten. Ulempen er imidlertid at systemet da ikke vil kunne gi deg
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noen dokumentasjon på de endringer du har foretatt direkte i tallene.  Ønsker du å endre
saldobalansetall direkte i saldobalansen, gjør du følgende:
 

Plasser markøren på kontoen du skal endre. Registrer ny saldo.

16.6.1 Fjerne tall fra en konto

Skal du fjerne et tall du tidligere har registrert på en konto, gjør du det ved å trykke Delete-tasten.
 

OBS! Du må ikke bruke mellomromstasten Space-Bar til å fjerne feltverdier med. Trykk alltid
Delete.

16.7 Endre kontoramme
Klienter får automatisk en ferdig definert kontoramme basert på NS4102 når de blir opprettet første
gang. Dermed slipper du å starte defineringen av klientens kontoramme helt fra bunnen av. Du kan
altså utføre et årsoppgjør i Total uten først å definere en helt ny kontoramme for en klient. For små
selskaper kan dette være en stor fordel.
 

Hvis du ønsker å endre kontorammen slik at den blir helt tilpasset den enkelte klientens behov eller
tilsvarende kontorammen i et økonomisystem kan dette gjøres på to forskjellige måter.
 

1. Tilpasse aktiv kontoramme. Denne metoden kan du benytte hvis du stort sett er fornøyd med
den kontorammen som finnes, men har behov for å legge til, endre eller slette et mindretall
kontokoder. Hvordan du tilpasser kontorammen på denne måten er beskrevet i avsnittene som
følger.

2. Importere kontoramme fra økonomisystem. Denne måten vil erstatte eller gjøre større
endringer på klientens kontoramme. Kontonumre og tekster blir lest inn sammen med saldo for
en eller flere perioder/år. For at dette skal fungere må du påse at klientens konti er koblet til
korrekt standard-konti i NS4102, slik at tallinformasjonen blir benyttet på korrekt måte i Total.
Hvordan du importer informasjon fra økonomisystemer er beskrevet i et senere kapittel.

16.8 Opprette ny konto
Kontorammen kan inneholde så mange kontoer som du har behov for. Kontiene blir koblet til en
standard konto i NS4102. Det er denne styringskoden som forteller systemet hvordan
tallinformasjonen skal behandles. Du kan opprette mange konti koblet til en og samme
standardkonto. Unntaket er avslutningskontiene, som i Total er innenfor kontoområdet 8900-8990.
Disse kan det kun finnes en av.
 

Du kan opprette en ny konto på flere måter: Velg Kontoplan | Ny konto på båndet eller høyreklikk
i feltet til en eksisterende konto og velg Ny konto.
 

Prosedyre
1. Start kommandoen "Ny konto".
2. Start med å skrive inn det nye kontonummeret. Etter hvert som du skriver kontonummeret, vil

systemet endre koblingsinformasjonen i den nederste halvdelen av dialogen.
3. Trykk tabulator for å hoppe til feltet for kontotekst. Systemet vil da foreslå en kontotekst basert

på kontoteksten i den foreslåtte standardkoden. Forslaget vil være markert med blå farge. Er du
uening med tekstforslaget og vil lage din egen tekst fra bunnen av, kan du bare begynne å
skrive. Fordi teksten er markert med blå farge, vil tekstforslaget bli erstattet med teksten du
skriver. Hvis du derimot ønsker å ta utgangspunkt i den foreslåtte teksten, trykker du på END-
tasten eller piltast mot høyre eller venstre. Da forsvinner markeringsfargen og du kan redigere
teksten som du ønsker.

4. Velg med tabulator eller musen i kombinasjonsboksen, slik at den viser korrekt standard konto.
Når du velger en konto her, vil postnummeret for næringsoppgaven automatisk endre seg.

5. Ønsker du at aktuell konto skal styres mot annen konto enn den foreslåtte i årsregnskapet,
velger du "Lag ny regnskapslinje" i kombinasjonsboksen og skriver inn ønsket tekst.

6. Du er nå klar til å trykke OK med musen eller ENTER på tastaturet for å opprette den nye
kontoen.

7. Programmet går tilbake til saldobalansen og gjør den nyopprettede kontoen aktiv.
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16.9 Kopiere konto
Hvis du har behov for å lage en kopi av den kontoen, for eksempel kontanter 1900, kan du gjøre dette
på en enkel måte. 
 

Du kan starte denne funksjonen på flere måter: Velg Kontoplan | Kopier konto på båndet eller
høyreklikk på en eksisterende konto og velg Kopier konto.
 

Prosedyre
1. Start kommandoen "Kopier konto". 
2. Total oppretter automatisk en ny konto med et høyere kontonummer enn kontoen den

kopierer fra. Kontoteksten og koblingsinformasjon blir definert som for kontoen den kopierer
fra. Hvis det ikke er ledige kontonummer innenfor samme tier-serie vil programmet gi
beskjed om dette. I så fall må du opprette kontoen ved å bruke vanlig metode for å opprette
ny konto. 

3. Total vil vise kontoen i kontorammen med den nye kontoen.

16.10 Endre konto
Hvis du har behov for å endre kontonummer, kontotekst eller hvordan kontoen skal behandles, bruker
du funksjonen for å endre kontoinformasjon.
 

Du kan starte funksjonen for å endre kontoinformasjon på flere måter: Velg Kontoplan | Rediger
konto på båndet eller  høyreklikk på en eksisterende konto og velg Rediger konto.
 

Prosedyre
1. Start kommandoen "Rediger konto". Programmet viser en dialogboks hvor du kan redigere

informasjon om kontoen.
2. Hva de forskjellige feltene betyr er beskrevet under kommandoen for å opprette ny konto.

Endre informasjon i dialogboksen og klikk OK.
3. Total vil vise kontoen i kontorammen med den endrede informasjonen.

16.11 Slette konto
Hvis du har behov for å slette en eksisterende konto, bruker du funksjonen for å slette konto.
 

Du kan starte funksjonen for å slette en konto på flere måter: Velg Kontoplan | Slett konto på
båndet eller høyreklikk på en eksisterende konto og velg Slett konto.

Prosedyre
1. Start kommandoen "Slett konto". Programmet vil spørre deg om du ønsker å slette kontokoden.

Svarer du Ja, vil kontoen slettes og kan ikke hentes tilbake.
2. Total vil vise kontorammen uten den slettede kontoen.

16.12 Hurtigregistrering av saldobalanse
Det er blitt laget et nytt registeringsbilde for å kunne registrere saldobalanser på en raskere måte.
Velg på båndet Saldobalanse | Punche-bilde for å få frem registreringsbildet. For å kunne
registrere saldobalansen taster du kontonummer (Enter), Saldo (Enter), neste kontonummer (Enter)
osv. Dersom du registrerer et kontonummer som ikke eksisterer, få du spørsmål om du vil opprette
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kontoen. Tidsbesparelsen kan bli betydelig når du slipper og lete opp og ned i bildet for å finne rett
kontolinje for å registrere saldoen på. Når du er ferdig med registreringen i bildet (og lukker det),
settes saldobalansen automatisk inn i det "ordinære" bildet.

16.13 Saldobalansevisning
"Utvidet visning av/på". Når man skrur på denne visningen på menybåndet vil det fremkomme to nye
kolonner i saldobalansen ”Foreløpig saldo” og ”Endring”. Foreløpig saldo vil være IB og Endring vil
være tilleggs-/systempostering. For at man enkelt skal se hva endringsbeløpet skyldes, vil en
tilleggs- eller systempostering vises enten som ”T” eller ”S” i kolonnen foran Endring. Hvis endringen
skyldes begge type posteringer vises ”TS”.

For å gå tilbake til ”normal”-visning klikker man på kommandoen ”Utvidet visning av/på” en gang til.
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16.14 Konti med alternativ kobling
Det er mulighet for å legge inn en alternativ kobling i saldobalansen dersom man ønsker å benytte
samme konto til både fordring og gjeld. Nedenfor er det listet opp hvilke konti i saldobalansen dette
gjelder for:

1320 Lån til foretak i samme konsern

1370 Fordringer på personlige eiere,
styremedlemmer mv.

1380 Fordringer til ansatte

1390 Andre fordringer

1398 Langsiktige fordringer i utenlandsk
valuta

1550 Kundefordringer på selskap i samme
konsern

1560 Andre fordringer på selskap i konsern

1565 Kortsiktige fordringer mot personlige
eiere/styremedlemmer o.l.

1570 Andre fordringer

1920 Bankinnskudd

2250 Gjeld til ansatte og personlige eiere

2260 Gjeld til selskap i samme konsern

2270 Andre valutalån

2290 Annen langsiktig gjeld

2380 Kassakreditt

2460 Leverandørgjeld til selskap i samme
konsern

2910 Gjeld til ansatte og personlige
aksjonærer
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2920 Gjeld til selskap i samme konsern

2990 Annen kortsiktig gjeld

16.15 Eksportere/Importere kontoplan-mal
Hvis du har utført store tilpasninger i en klient i Total Årsoppgjør, kan du eksportere denne som en
kontoplan-mal til en annen klient.

Prosedyre
1. Når du har saldobalansen fremme på skjermen går du på Kontoplan | Maler | Eksporter

gjeldende kontoplan som malfil.
2. Angi videre mappe og filnavn for lagring.

Hvis du importerer en slik kontoplan-mal, vil eventuell tallinformasjon registrert i saldobalansen
forsvinne.

Prosedyre
1. Når du har saldobalansen fremme på skjermen går du på Kontoplan | Maler | Importer

kontoplan fra malfil .
2. Hent frem den eksporterte malfilen og klikk på "Åpne" for å importere denne filen inn i

klienten.

16.16 Importere kontoramme/saldobalanse fra økonomisystem
Det er definert mulighet for import av saldobalanse fra følgende økonomisystemer/årsoppgjørprogram:
 

Adonis Midas
Agrosat Mocs
Agro Økonomi Movex
Ajour Multisoft
Akelius Regnskap Navision
Akelius Årsoppgjør Nett2000
Anabas Nor22
ASP NRR Strand
Axapta Origo
Bravo Orion
Bravo 5.2 PC Systemer
CA-master R-Slutt
Carat Rubicon
CL-Avslutt Scala
Compact Scenario
Concorde Spar-økonomisystem
Concorde XLA Staude
Duett STF
Dracar+ ST-Regnskap
E-conomic Sunpro
EM Data Tripletex
Ergosoft Uni Micro
Excel Regneark Unitech
Finale årsoppgjør Visma Avendo
Formula Visma Business
Genius Visma Contractor
IBM1 Visma DI
Info Easy Visma Global
Informatikk Visma Rubicon
Maestro Årsoppgjør Xledger
Mamut Zirius
Matrix 24SevenOffice
Mercantil
Micro 80
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16.16.1 Start av importrutine

For å starte rutinen for saldobalanseimport, må du ha bildet for saldobalanse fremme før du velger på
båndet Saldobalanse | Importer.
 

Importrutinen er utarbeidet som en veiviser som hjelper deg trinnvis gjennom de forskjellige valgene.

Du kan velge mellom to ulike importprosedyrer:
System med integrasjon: Saldobalansefil importeres direkte fra økonomisystem.
System med ordinær filbasert import: Saldobalansefil må eksporteres/genereres fra
økonomisystem før import i Total.

 

Før du starter rutine for filbasert import må du ha eksportert en fil fra økonomisystemet ditt. Hvordan
dette gjøres, er forskjellig fra system til system. Les derfor mer i brukerdokumentasjonen til ditt
økonomisystem om hvordan du utfører dette trinnet.

16.16.2 Direkte import

Angi hvilket økonomisystem med integrasjon som du
ønsker å importere saldobalanse fra. Klikk på
knappen Neste for å gå videre.

Integrasjon mot et økonomisystem gir deg muligheten
til å importere flere saldobalanser samtidig. Dette vil
forenkle arbeidet spesielt i Total Periode, hvor man
kan lese inn månedsvise saldobalanser fra f.eks
januar til juni i en og samme operasjon. Dermed blir
alt nødvendig datagrunnlag  for et halvårsregnskap
tilgjengelig på en gang.

Hvis ditt system ikke finnes i listen, kan du ta kontakt
med Mokastet Data AS for å melde din interesse.

16.16.2.1 Innstillinger databaseoppsett

I denne dialogen angir du ulike opplysninger om
systemoppsettet for økonomisystemet, bl.a.
maskinnavnet til den maskinen som inneholder
økonomisystemets database, samt eventuelle
påloggingsinformasjon.

Hvilke opplysninger som er påkrevd i denne dialogen
avhenger av hvilket økonomisystem som benyttes.

I dialogens venstre område kan du registrere
opplysninger som skal være felles for alle brukere. Er
det behov for individuelle opplysninger for en eller flere
brukere, kan man angi disse på høyre side, etter at
man har krysset av for "benytt spesielle verdier for
innlogget bruker".

Verdiene på høyre side (brukerspesifike) overstyrer de
delte opplysningene.
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16.16.2.2 Velg klient for import

I dette bildet får du oversikt over alle klientene du kan
importere saldobalanse i fra.

Marker aktuell klient i listen og klikk på Neste.

Har du en lang klientliste, kan du starte å skrive inn
søkeord i  aktuell kolonne på den øverste linjen.

Videre fremgangsmåte er lik for begge
importprosedyrer.

16.16.3 Filbasert import

Du må først angi hvilket økonomisystem som har
produsert filen som skal importeres. Klikk på knappen
Neste for å gå videre.
 

De forskjellige økonomisystemene har ofte litt
forskjellig format på disse filene. Mokastet Data AS
har derfor laget forskjellige import-filtre for de
forskjellige økonomisystemene.
 

Hvis ditt økonomisystem ikke står i listen over
tilgjengelige systemer, ber vi deg ta kontakt med
Mokastet Data AS. Vi kan lage import-filtre til de
fleste systemer.

Ønsker du at programmet skal huske hvilket
økonomisystem som benyttes fra gang til gang, kan
du klikke på knappen Definer standardverdier for å
angi standard økonomisystem. Du må her også angi
plassering av fil for import.

16.16.3.1 Angi fil som skal importeres

Når du eksporterer saldobalanseinformasjon fra
økonomisystemet, legges dette i en fil. Filen
plasseres som oftest et sted på harddisken.
Avhengig av økonomisystemet kan du selv
bestemme plasseringen og filnavnet på denne
filen, eller så inneholder økonomisystemet en
fast plassering og filnavn for denne filen. 
 

Du må nå angi for Total hvor filen som skal leses
inn er plassert. Dette gjør du ved å klikke på
knappen "Bla gjennom". Da viser Total en
fildialog, hvor du kan angi stasjon, mappe
(katalog) og filnavn på filen som skal importeres.
Marker riktig fil og klikk OK i fildialogen.
 

Når du returnerer fra fildialogen, viser Total stien
og filnavnet på filen som skal importeres. Hvis
dette er riktig, kan du klikke på knappen Neste
for å komme videre.
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16.16.4 Tallkolonnenes plassering

Noen økonomisystemer har mulighet for å legge ut
saldobalanse for flere perioder i den samme
saldobalansefilen.
 

Du må derfor angi hvor Total skal plassere
tallkolonnene. Du kan velge om tallkolonnen(e) skal
plasseres i tallkolonne for årets eller fjorårets saldo i
Total.
 

Hvis du skal importere både årets og fjorårets tall fra
et økonomisystem som kun kan eksportere en
periode av gangen, må du kjøre importrutinen to
ganger. Den første gangen sier du f.eks. at
tallkolonne 1 skal plasseres i fjorårstall-kolonnen i
Total. Neste gang angir du at tallkolonne 1 skal
plasseres i årets kolonne. På den måten kan du
importere begge års tallinformasjon inn i Total, selv
om saldobalansefilen fra økonomisystemet kun
inneholder en tallkolonne av gangen.
 

Klikk på knappen Neste for å gå videre.

16.16.5 Forhåndsvise import

Total leser inn den angitte saldobalansefilen og
viser konto og tallinformasjon som er i ferd med
og importeres. 

Kontoplan kobles basert på koblinger i
klientfilens eksisterende kontoplan. Dersom
det er konti du ikke vil ha med, kan du fjerne
haken foran aktuell konto i koblingstabellen. Du
har også mulighet til å endre kontokoblinger
direkte i saldobalansen etter import.
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16.16.6 Fullføre import

Programmet viser nå en siste dialogboks hvor
valgene du har gjort gjennom denne prosessen
blir vist. 
 

Kontroller innstillingene og klikk på knappen
Fullfør for å utføre importen av informasjonen i
saldobalansefilen.

16.17 Importere saldobalanse fra Excel-fil
Du kan importere en saldobalanse som er lagret i en Excel regnearkfil. Filen må være organisert på
en bestemt måte. Formatet er beskrevet nedenfor.
 

Regnearkfilen må formateres slik:
Kolonne A  Kontonummer
Kolonne B  Kontotekst
Kolonne C  Periode 1 (Råbalanse 31.12 i år)
Kolonne D  Periode 2 (Som oftest UB 31.12 i fjor)

 

Programmet leser fra og med rad 1 til og med rad 1000. Du kan maksimalt importere en kontoplan
med 1000 konti. Rader som mangler kontonummer i kolonne A blir ikke lest inn. Har du ikke
tallmateriale i en kolonne, tolker systemet dette som kr. 0,00.

16.18 Automatiske sluttposteringer til økonomisystem
I tillegg til å importere tall inn i årsoppgjøret fra økonomisystemet, kan man også eksportere tilleggs-/
sluttposteringer automatisk fra årsoppgjøret til fil. Denne filen kan enkelt leses inn i
økonomisystemet, slik at man ikke trenger å punche posteringene manuelt. 

Eventuelle justeringer kan gjøres i økonomisystemet før endelig bokføring.

16.19 Eksport til Descartes revisjonsprogram
Når du er ferdig med årsoppgjøret for en
klient, kan du eksportere UB-saldobalanse
fra Total. Når du velger på programmenyen 
Eksporter | Descartes

revisjonsmetodikk eksporterer Total
informasjon i to filer. Den første filen
KLIENT.SDV inneholder klientopplysninger
som er registrert i dialogen for
klientopplysninger. Filen SALDOBAL.SDV
inneholder UB-saldobalanse.
 

Filene blir plassert i klientens katalog, f.eks.
C:\MOKASTET\A100.

Hvis du ikke har spesifisert avsetninger,
beholdningsendringer og lignende ned på
kontonivå, kan det hende at du må foreta
noen små justeringer av den eksporterte
saldobalansen inne i Descartes.
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17 Altinn
Myndighetene arbeider for at elektronisk innsendelse av ligningspapirer skal bli den foretrukne
leveringsmetoden. Du sender inn ved hjelp av en veiviser som tar deg gjennom prosessen trinn for
trinn. Altinn er web-basert, og Total Årsoppgjør kommuniserer direkte med Altinn-portalen uten at noe
tilleggsprogram er installert.
Altinn er et samarbeidsprosjekt mellom Skattedirektoratet, Brønnøysund-registerne, SSB og andre
offentlige etater. 
 

Altinn-portalen håndterer flere funksjoner:
Mottakspunkt ved innsendelse av data
Mulighet for fremvisning / kontroll av innsendte data
Signering av innsendte data

17.1 Viktig i forbindelse med signering og tidsfrister
Signering av innsendte dokumenter kan gjøres både fra fagsystem og direkte på altinn-portalen,
enten av klienten (eller en med delegert rettighet) og revisor om nødvendig. Mottakeren, f.eks
Skattedirektoratet, mottar oppgavesettet først når alle parter har signert.
 

Det betyr kort forklart at ligningspapirer må være innsendt, signeres ferdig  og sendes videre til
Skattedirektoratet fra Altinn-portalen innenfor de angitte tidsfrister.

17.2 Skjemakontroll

Altinn har laget en hel rekke kontroller i forbindelse med innsendelse av ligningsskjemaer. Disse
kontrollene returnerer dessverre lite brukervennlige feilmeldinger tilbake til bruker.

I Total har du mulighet til å kontrollere alle skjemaene før du starter innsendelsen, slik at du får en
oversikt over eventuelle valideringsfeil så tidlig i innsendelsesprosessen som mulig.

Hent frem skjemakontrollen ved å på Filmeny | Eksporter | Altinn | Utfør
gyldighetskontroll.

Skjemakontrollen kjøres også automatisk i import-veiviseren til Altinn. Eventuelle valideringsfeil som
oppstår vil da fremkomme i dialogen til høyre med mulighet for utskrift av listen.

Vi håper denne skjemakontrollen vil tydeliggjøre de ulike feilmeldingene som evt. måtte oppstå.
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17.3 Forberedelser før innsendelse
Før du kan starte innsendelse av dine første årsoppgjør må du gjøre noen forberedende grep.

17.3.1 Registrere fagsystem

Før du kan starte innsendelse av ligningsoppgaver må du gjøre noen forberedende grep.
Av sikkerhetshensyn må du først definere hvilke(t) fagsystem (f.eks. Total) som skal ha tillatelse til å
sende inn data for dine klienter/selskap.
 

Registreringsprosessen gjøres på Altinn-portalen. Under registreringsprosessen blir
fagsystemprogrammet tildelt en fagsystemID i tillegg til et passord som du selv bestemmer.
 

Ved innsendelse fra Total må du angi den fagsystemID som du har fått tildelt ved registrering av
fagsystem, samt det passordet du benyttet i den forbindelse.
 

Du kan definere fagsystem for et enkelt foretak/klient eller for alle på en gang. Du kan lese mer om
hvordan du registrerer fagsystem på http://www.altinn.no

17.4 Starte eksport til Altinn
Du starter eksportrutinen ved å velge fra Filmenyen Eksporter | Altinn | Ny forsendelse eller
ved å klikke på Altinn-symbolet  blant hurtigknappene. Total starter da opp veiviseren som veileder
deg gjennom de nødvendige trinnene for å fullføre eksport av ligningspapirene.
 

http://www.altinn.no
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17.4.1 Angi fagsystemID

Du må nå angi fagsystemID og passord
som du tidligere har blitt tildelt på Altinn-
portalen. 
Ved første gangs innsendelse vil
systemet spørre om du vil angi  standard
fagsystemID. Dersom du har forskjellig
fagsystemID og passord for de enkelte
klientene må du registrere de unike
verdiene for hver klient.
Ved senere innsendelser vil Total benytte
verdiene videre, slik at du slipper å huske
verdiene fra gang til gang. Du kan når
som helst endre standard fagsystemID
ved å klikke på knappen Endre standard.

17.4.2 Skjemafilter

Her angir du hvilket hovedskjema du ønsker
å sende inn.

I næringsdrivende klienter vil det kunne bli
opprettet skjemaer både for selskap og
personer. I påfølgende skjemavelger vil
skjema knyttet til angitt selskap/person
være tilgjengelig for valg.

17.4.3 Velg hvilke skjema som forsendelsen skal inneholde

Total viser så en oversikt over hva som er
mulig å sende inn. Utvalgsdialogen vil
være forskjellig avhengig av hvilken
mottaker du valgte i forrige trinn. For
innsendelser til aksjonærregisteret kan
du velge mellom aksjeklasser og
aksjonærer, for selvangivelse kan du
velge mellom forskjellige ligningsskjema
som er aktive (definert) for klienten, osv.
Ved innsendelse til Skattedirektoratet
markeres de skjemaene som ønskes
innsendt med et huketegn. Enkelte
skjema kan det finnes flere eksemplarer
av. Disse skjemaene vises med et
plusstegn foran. Du kan se hvilke skjema
som finnes ved å klikke på pluss-tegnet.
 

Du kan fjerne skjema fra forsendelsen ved å fjerne avhukningen foran en skjematype. For de
skjematypene som det er definert flere skjema av, kan du fjerne/sette avhukning for de individuelle
skjemaene hvis du ønsker. 
Enkelte skjema (for eksempel selvangivelse) er det kun tillatt å levere ett eksemplar av. Du må da
selv påse at kun et eksemplar sendes inn av gangen. For personlig næringsdrivende kan du ikke
sende inn selvangivelse både for hovedutøver og ektefelle/partner i en og samme forsendelse.
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17.4.4 Supplere forsendelse

En forsendelse bør i hovedsak være
komplett, dvs. at alle ligningspapirer som
er utarbeidet for skattyteren (klienten)
sendes i en og samme forsendelse. I de
aller fleste tilfellene er alt samlet i en og
samme Total-klient. Har du skjema i
andre Total-klientfiler eller Altinn-filer
generert av andre fagsystem, kan du
inkludere disse i den samme
forsendelsen. Klikk på knappen Legg til
annen k lient i skjemadialogen og du får
tilgang til andre Total klienter og
Eksterne skjemafiler.

17.4.5 Komplett / ikke komplett forsendelse

Som tidligere nevnt anbefaler vi at du
som hovedregel sender inn komplette
forsendelser. Når en forsendelse sendes
som komplett blir de innsendte dataene
validert og kontrollert ved innsendelse.
Dette vil medføre at eventuelle feil/
mangler i forsendelsen blir avdekket på et
tidlig stadium.

Setter man kryss for signering, velger
veiviseren et ”signeringsspor” og viser deg
andre nødvendige registreringsdialoger.
Fjerner man krysset for signering, vil
forsendelse fungere som tidligere år, og
den endelige signeringen må da foretas
på portalen etter innsendelse.

Sendes en forsendelse inn som ikke
komplett, blir det kun utført en "lett"
kontroll av dataene. Eventuelle feil i
forsendelsen vil da først bli avdekket i det
videre arbeidet på Altinn-portalen. Vi
anbefaler derfor at man kun i spesielle
tilfeller sender inn forsendelser som ikke
er komplette.
Ved innsendelse av ikke komplette forsendelser, kan man også åpne for at innsendte data kan
endres i Altinn-portalen før signering og videre levering til Skattedirektoratet. Normalt vil det ikke være
mulig å endre innsendte data på Altinn-portalen. Eventuelle endringer må da gjøres i Total Årsoppgjør
for så å sende inn en ny forsendelse med de korrigerte dataene.

17.4.6 Signere med PIN-koder

Signeringen foretas med PIN-koder, på tilsvarende måte som ved innlogging på altinn-portalen. 

I denne dialogen må du oppgi fødselsnummeret til den personen som skal signere forsendelsen. I
tillegg må Altinn-passordet oppgis. Altinn-passord er det passordet man benytter når man logger seg
på Altinn-portalen og ikke fagsystempassordet.

PIN-koder for signering kan enten hentes fra SMS sendt til mobiltelefon, kodekort/ark mottatt fra
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Altinn eller kode fra selvangivelsen. Kontroller at prikken står på ønsket sted.

Når fødselsnummer og passord er skrevet inn, klikker du på ”Be om PIN-kode”.

I den nedre delen av skjermbildet vil Total vise hvilket telefonnummer PIN-koden er sendt til. Benyttes
kodeark vil systemet fortelle deg hvilken PIN-kode fra kodearket som skal benyttes.

Registrer inn PIN-koden (fra mobiltelefon eller kodeark) og klikk på knappen ”Neste”.

Deretter presenteres du for en ”signeringstekst”. Signeringsteksten er bestemt av mottakeren av
forsendelsen, for eksempel Aksjonærregisteret eller Skattedirektoratet.

17.4.7 Bekreft signering

Dersom du har ønske om å se forsendelsen du er i ferd med å sende inn, kan du gjøre dette ved å
klikke på knappen ”Forhåndsvis innsendelse”. Det er valgfritt om du vil gjøre dette før du fortsetter
innsendelsen.

Ønsker du IKKE å signere forsendelsen, må du avbryte og sende inn på nytt med et annet
innsendelsesalternativ.
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Påse at det er huket av for ”Bekreft signering” og klikk ”Neste”.

17.4.8 Forhåndsvisning av skjemaer

Dersom du velger å forhåndsvise, får du frem et skjermbilde som vist nedenfor. På venstre side av
bildet kan du enkelt hoppe til ønsket skjema ved å klikke på ønsket skjema. Når du er ferdig med
forhåndsvisningen, må du klikke på knappen ”Lukk” på verktøylinjen for å komme videre.

17.4.9 Legg ved vedlegg til forsendelsen

Du kan, hvis du ønsker legge med
vedlegg til forsendelsen. Eksempel på
vedlegg er spesifikasjoner av enkelte
poster i ligningspapirene, eller annen
dokumentasjon. Det er viktig å merke
seg at forsendelsen automatisk vil bli
overført til manuell ligningsbehandling
dersom det er vedlagt vedlegg til
forsendelsen. Vi presiserer derfor at det
kun skal benyttes vedlegg når det er
"ligningsmessig" behov for dette.
Du legger ved et vedlegg ved å klikke på
knappen "Legg til…". Du får da frem en
dialog hvor du kan bla deg til filen du
ønsker å legge til.
 

Hvis du ønsker å fjerne et vedlegg,
markerer du vedlegget i listen, og klikker
på knappen "Fjern". Vedlegget blir da
fjernet fra vedleggsoversikten. Merk!
Selve filen blir ikke slettet, kun
henvisningen.
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Merk! Det er størrelsesbegrensning på hvor stor en forsendelse kan være. Grensen ligger på ca.
10.000 KB. Ved innsendelse blir ligningsdataene og dokumentvedleggene kodet om til et bestemt
dataformat, som er noe mer "luftig" enn original-dataene. Ved innsettelse av vedlegg,
"prøvekonverterer" Total dokumentet for å vise hva oversendelsesstørrelsen ca. vil være. Det er lurt å
sette av ca 500 kb til ligningsdata, noe som gir en rest på 9500 KB til vedlegg.
 

Har du behov for å legge til enda flere vedlegg eller ekstra store vedlegg, kan et alternativ være å
sende inn forsendelsen uten vedlegg som ikke komplett, og supplere (laste opp) vedleggene på
Altinn-portalen før signering.

17.4.10 Sende ligningsskjemaene til Altinn

Total starter så oversendelsen av
ligningsskjemaene til Altinn-portalen.
Overføringen gjøres via Internett. Dersom
du ikke har automatisk tilkobling til
Internett, vil Total spørre deg om du vil
koble til Internett. Mens overføringen
pågår, vises en aktivitetsindikator/dialog
på skjermen. Husk at store forsendelser
med mange skjema og/eller store vedlegg
kan ta tid å overføre/behandle.

Når forsendelsen er sendt til Altinn og
Total har fått en initiell kvittering tilbake,
vises en dialog for å fortelle deg om at
overleveringen har gått bra. Klikk "Neste"
for å gå videre til statusoversikten.

 

17.4.11 Statusoversikt for forsendelse

I statusbildet får du en oversikt over forsendelsen. Øverst vises en liste over innsendte skjema. I
kolonnene som følger vises hvor i prosessen skjemaene er.

Du må oppdatere statusbildet selv ved å klikke på knappen ”Oppdater status”. Hver gang du klikker,
oppdateres statuslisten.

Oppdages det feil med forsendelsen vil du få beskjed om dette. En forsendelse som inneholder feil vil
bli AVVIST av Altinn og  ikke bli levert/signert selv om det er satt kryss for dette. Eventuelle feil må
rettes, og ny innsendelse må foretas.

Dersom du har IKKE har satt kryss for signering, men forsendelsen valideres av Altinn som OK, får
du tilbud om å hente frem forsendelsen på Altinn-portalen for videre behandling/signering (som
tidligere år).
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17.4.11.1 Meldingsfelt

I løpet av innsendelsesprosessen vil det kunne fremkomme ulike meldinger til høyre for skjemaene i
statusoversikten.
 

Er ikke ferdig behandlet av Altinn ennå
Melding fremkommer når dataene har blitt overført til Altinn, men hvor de ennå ikke har blitt behandlet
på portalen.
 

Klar til signering av klient på Altinn-portalen
Melding fremkommer når dataene har blitt overført og behandlet på Altinn-portalen.
 

Inneholder feil, klikk her og se i meldingsfeltet
Melding fremkommer når det er noe galt med skjemaer eller ved selve innsendelsen. Skjemaer som
inneholder feil vil bli markert med rødt. For å se hva som er galt med et skjema må du klikke på
meldingen til høyre for det aktuelle skjemaet. Selve feilmeldingen vises i meldingsfeltet nederst til
venstre i dialogen.
 

Signert og sendt til Arkiv/Etat
Meldingen fremkommer når den aktuelle saken har blitt signert på Altinn-portalen og videre overført til
Arkiv.

17.4.11.2 Vise skjemadetaljer / Feilsituasjoner

Når du marker markerer et skjema og klikker på knappen for Vis detaljer om et skjema, kommer det
frem en dialog med detaljinformasjon om det aktuelle skjemaet. Meldingsfeltet i denne dialogen er
det samme som ute i statusdialogen. I tillegg fremkommer også referanser knyttet til skjemaet.
 

Total: Beskriver RF-skjema nummer
Overføring: Unik identifikator for skjema ved overføring
Portal: Tildelt referanse på Altinn-portalen
Arkiv: Tildelt referanse ved signering av skjema

17.4.11.3 Altinn status

Nederst til høyre i statusoversikten finner du statusinformasjon vedrørende Altinn-portalen.
 

Antall skjemaer i kø: Angir hvor stor belastningen er på Altinn-portalen. Verdien som fremkommer
angir ikke hvilket nr. man har i køen.
 

Prosesseringstid: Anslår tiden til enten liten, mellomstor, stor eller om det er noe feil ved
Altinnportalen.



101 Total Årsoppgjør 2014

© 2015 Mokastet Data AS

17.4.12 Forsendelseskvittering

Har du satt kryss for signering (som vi har gjort i dette eksempelet) og forsendelsen aksepteres av
Altinn, får du følgende melding.

Som dialogen viser er forsendelsen akseptert av Altinn og signert/levert. Ingen ytterligere trinn er
nødvendig. Vi anbefaler at du skriver ut en kvittering fra Total som viser informasjon om
innsendelsen. 

Kvitteringen viser når forsendelsen ble sendt inn og innholdet i forsendelsen, samt en arkivreferanse
fra Altinn. Dette er arkivreferansen du vil finne igjen under valget "Arkivert" for klienten. Kvitteringen vil
i tillegg inneholde noen sentrale tall fra hovedskjema. Eksempel er næringsinntekt, formue etc.
Tallene hentes fra det som sendes inn fra Total, og ikke fra Altinn. På bakgrunn av dette må de sees
på som informasjon/dokumentasjon fra Total, og ikke som bekreftelse fra Altinn.

17.4.13 Altinn-kvittering

På kvitteringen som kan skrives ut ved innsendelse til Altinn, blir det listet opp noen sentrale tall for
hovedskjema. Eksempel er næringsinntekt, formue etc. Tallene hentes fra det som sendes inn fra
Total, og ikke fra Altinn. På bakgrunn av dette må de sees på som informasjon/dokumentasjon fra
Total, og ikke som bekreftelse fra Altinn.

17.4.14 Status for innsendelser

I perioder hvor Altinn har høy belastning, kan det oppstå forsinkelser i genereringen av
statuskvitteringer til fagsystem. Selv om forsendelsen ligger i arkiv har du mulighet til å hente
kvitteringen fra Altinn. Velg Altinn | Status for tidligere innsendelser i klientregisteret. Høyreklikk på
ønsket klient og oppdater status for valgt klient. Kvitteringen blir lastet ned for aktuell klient.

17.5 Mer informasjon
Dersom du ønsker mer informasjon om Altinn oppfordrer vi deg til å besøke internett-sidene http://
www.altinn.no. Der finnes det informasjon om arbeidsgang og annen informasjon.

17.6 Brukerstøtte Altinn
Dersom du har behov for støtte i forbindelse med igangkjøring eller bruk av Altinn-portalen er det blitt
opprettet en egen brukerstøtte-tjeneste for dette. Dersom du ikke finner svar på dine spørsmål på 
http://www.altinn.no, kan du benytte enten e-post support@altinn.no  eller telefon 75 00 60 00.

17.7 Altut-meldinger
Noen forsendelsestyper, slik som f.eks årsregnskap til Brønnøysund og aksjonærregisteroppgaver til
Aksjonærregisteret, gjennomgår ytterligere kontroller etter innsendelse før de blir godkjent. Når
oppgaven er godkjent genererer mottakende etat en altut-melding som bekreftelse på at oppgave er
mottatt og godkjent.

Gjennom en veiviser i Total foretas en forespørsel til Altinn, som vil returnere en liste over tilgjengelige

http://www.altinn.no
http://www.altinn.no
http://www.altinn.no
mailto:support@altinn.no
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Altut-meldinger for klienten. Deretter kan man både se på og eventuelt lagre meldingen(e) i klientens
mappe eller annen valgfri plassering.

Det er mulig å begrense forespørselen over tilgjengelige meldinger innenfor et gitt tidsrom.
Forslagsverdi i dialogen vil være 1. januar i året, frem til og med dagens dato.

17.8 Importere klientdata fra Altinn
I Altinn II – løsningen er det nå lagt til rette for å kunne hente ut tidligere innsendte data fra arkivet i
Altinn. Denne egenskapen har vi utnyttet til å kunne importere data fra fjorårets ligningsskjemaer for
nye klienter som opprettes i Total. Den innebygde funksjonaliteten i programmet vil bearbeide disse
dataene og oppkonstruere et ligningssett. Når alle fjorårstallene er på plass etter en slik import, vil
man umiddelbart være klar for å lese inn årets saldobalanse fra økonomisystemet.

Man kan velge om man vil importere klientdata for en eller flere klienter. Hele prosessen gjøres i
Total, og man må underveis i prosessen oppgi brukernavn og passord som benyttes på Altinn for å få
tilgang til Altinns arkiv.

Import av en klient: Start opp klienten å gå på Fil | Importer | Fjorårstall fra Altinn

Import av flere klienter: Stå i klientregisteret og velg knappen Altinn | Last ned fjorårstall
fra Altinn

Det som lastes ned er fjorårstall med virkning for; 

Årsregnskap
Næringsoppgaven (RF-1167/RF-1175)
Midlertidige forskjeller (RF-1217

Startverdier for bl.a.

evt. avskrivningsskjema, (RF-1084)
evt. gevinst og tapskonto (RF-1219)
evt. skattemessig fremførbart underskudd (til RF-1028) 

I tillegg følger også evt. grunnlagsdata for bl.a.

Bilskjema (RF-1125)
Utleie fast eiendom (RF-1189)
Formue næringseiendom (RF-1098)
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18 Total PDF-Generator
Total PDF-Generator er en tilleggsmodul til Total, og det kreves en egen lisensavtale for den.

Følgende dokumenter kan automatisk genereres til pdf-format. 

Årsregnskap
Offentlige skjemaer
Rapporter
Intern underdokumentasjon

Når du er ferdig med årsoppgjøret for en klient, kan du på en meget enkel måte produsere
elektroniske utskrifter med Total PDF-Generator. PDF-filene (Portbale Document Format) som
produseres kan sendes elektronisk mellom regnskapsfører, klient og revisor direkte fra Total eller via
vanlig e-post.

Når du står inne i klienten velger du på programmenyen Eksporter | Total PDF-Generator. Her
kan du velge mellom  "Eksporter til Fil" eller "Send på e-post".

18.1 Eksport til fil
I dialogboksen som kommer frem krysser du av for hvilke dokumenter du ønsker å generere til PDF-
format. Klikk deretter på knappen Eksporter. PDF-filen som genereres inneholder alle de avkryssede
dokumentene.
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PDF-filen er nå generert og klar til og sendes regnskapsfører/klient/revisor via vanlig e-post som
filvedlegg.

 

Når mottaker åpner sin e-post og dobbelklikker på vedlegget, åpnes PDF-filen automatisk i
programmet Acrobat Reader. Her kan mottaker både se på og skrive ut de oversendte "utskriftene"
fra årsoppgjøret. Kvaliteten tilsvarer Total SuperPrint-utskrifter i farger.
 

Dersom den du sender dokumentene til noen som ikke allerede har gratisprogrammet Acrobat
Reader, kan det nedlastes gratis fra Adobes egen hjemmeside  http://www.adobe.com/no/products/
acrobat/readstep2.html 

18.2 Send på e-post
I dialogboksen som kommer frem krysser du av for hvilke dokumenter du ønsker å generere til PDF-
format. Klikk deretter på knappen Eksporter. PDF-filen som genereres som vedlegg inneholder alle
de avkryssede dokumentene.

http://www.mokastet.no/Annet/linker.htm
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I E-post dialogen er nå pdf-filen lagt til som vedlegg. Ønsker du å se på pdf-utskriften som du har
produsert kan du klikke på på Vis-knappen. PDF-filen åpnes da i Acrobat Reader.
Fyll ut opplysninger om avsender, mottaker og hva saken gjelder og klikk på Send. Mottaker vil
videre motta en ordinær e-post med pdf-filen som vedlegg.
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18.3 PDF-innstillinger
I utskriftsdialogen til Total PDF-Generator er et en knapp for PDF-innstillinger. Her kan du angi
ønsket katalog og filnavn for lagring av fil.

18.4 SMTP-konfigurasjon pdf
Total inneholder mulighet til å sende genererte
PDF-dokumenter direkte på e-post. Enkelte
brukere har internettleverandører som legger
begrensninger på trafikken som tillates. I slike
tilfeller må Total benytte internett-leverandørens
servere for å sende PDF-filene, istedenfor
Totals servere, som vanligvis benyttes. Det er
lagt til konfigurasjonsfelter under "Innstillinger"
ute i klientregisteret, hvor bruker kan angi
serverinformasjon. Det er kun nødvendig å
registrere informasjon i disse feltene i de
tilfeller hvor forsendelse av PDF-filer fra Total
ikke fungerer.
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19 Tilleggsposteringer
Tilleggsposteringsbildet henter du frem ved å velge på båndet Opplysninger | Regnskap |
Tilleggsposteringer.

19.1 Registreringsbildet for tilleggsposteringer

I dette bildet kan du:
Foreta et ubegrenset antall linjer med tilleggsposteringer
Skriv evt. opplysninger i kommentarfeltet
Sette inn nye posteringslinjer / slette posteringslinjer / flytte posteringslinjer opp/ned
Posteringsnummeret blir automatisk satt av programmet. 
Når du går ut av registreringsbildet, blir tilleggsposteringene automatisk bokført/oppdatert i
saldobalansen.

 

Feltmarkøren vil automatisk gå fra felt til felt etter hvert som du trykker ENTER.

I det man plasserer feltmarkøren i feltet for kontonummer og starter å skrive for eksempel et 3-tall,
kommer det opp en rullegardinliste med alle kontiene som begynner med 3. Denne kontovisningen
bør kunne effektivisere arbeidet med registreringen av tilleggsposteringer, ved at man enklere kan
benytte korrekte kontonummer.

19.2 Utføre en tilleggspostering
1. Start med å taste kontonummer og trykk ENTER
2. Trykk ENTER igjen, og kontoteksten hentes automatisk fra klientens saldobalanse. (Ønsker du å

skrive en annen kontotekst enn den innhentede, kan du gjøre det)
3. Tast aktuelt posteringsbeløp i kolonne for debet eller kredit, og trykk ENTER. Skriv evt.

kommentarer. Når feltmarkør går tilbake til venstre og posteringsnummerfeltet, vil programmet
samtidig automatisk summere debet/kredit og vise eventuell differanse.

4. Gjenta punkt 1 til 3 til du er ferdig med de tilleggsposteringer du ønsker.
5. Når du er ferdig med tilleggsposteringene, og går ut av registreringsbildet, vil de automatisk bli

bokført/oppdatert i saldobalansen. 
6. Du velger selv når du vil kjøre utskrift av tilleggsposteringene. Alle tilleggsposteringer du utfører

under årsoppgjørets gang vil bli skrevet ut etter hverandre når du kjører utskrift uavhengig av hvor
mange registreringsbilder du har opprettet. Utskrift av tilleggsposteringer bestiller du i den
vanlige utskrift-dialogen. 
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NB! Under bokføring/oppdatering, foretar programmet samtidig forskjellige tester og kontroller. Blant
annet kontrollerer programmet at de kontonummerne du har brukt er definert i saldobalansen på
klienten.
 

I tillegg til nevnte kontonummer krever programmet at også feltet for kontotekst må være utfylt. Sum
debet og kredit må også stemme.
 

19.3 Slette posteringslinje
Dersom det senere viser seg at det er foretatt linjer med tilleggsposteringer som likevel ikke skulle
vært gjennomført, kan du senere enkelt slette disse. Når du igjen henter fram registreringsbildet, blir
alle tilleggsposteringene automatisk reversert. Marker den posteringslinjene som skal slettes og
klikker du på kommandoen Slett oppe på båndet. Den aktuelle linjen blir slettet. Når du igjen går ut
av bildet blir alle gjennværende tilleggsposteringer bokført/oppdatert.

19.4 Slette postering
Når man klikker på ”Slett” og velger Ja, slettes alle posteringslinjer for den aktive posteringen. Ved
klikk på ”Slett alle”, slettes alle posteringene som ligger i bildet.

19.5 Reversere bokføring
Alle tilleggsposteringer blir automatisk reversert når posteringsbildet hentes frem. Da kan man
eventuelt legge til/slette posteringslinjer, og alt blir automatisk bokført/oppdatert på nytt igjen når
man går ut av bildet. 

19.6 Kontoplan
Du kan når som helst mens du tilleggsposterer hente frem klientens aktuelle kontoplan på
skjermen. 
 

På båndet velger du Kontoplan | Vis. Dialogen du får opp inneholder kontoplanen og med saldo på
konto. Ved hjelp av scrollbar kan du bla deg opp og ned i kontoplanen.  I stedet for å taste
kontonummer og tekster i posteringsbildet, kan du automatisk få overført kontonummer- og tekst inn
på ønsket posteringslinje. Marker ønsket kontonummer fra listen og velg «Sett inn». Da blir de
aktuelle opplysningene overført til posteringsbildet.
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20 Ligningsskjemaer

20.1 Skjemaoversikt i Total
1. RF-1013 Kostpris for landbrukseiendom
2. RF-1015 Lønns- og trekkoppgave
3. RF-1016 Formue av skogseiendom
4. RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader
5. RF-1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift – Følgeskriv til lønns- og trekkoppgave
6. RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper mv    
7. RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende
8. RF-1034 Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner
9. RF-1045 Regnskapsutdrag
10. RF-1052 Avstemming av egenkapitalen
11. RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling
12. RF-1059 Aksjer og fondsandeler
13. RF-1070 Renteinntekt til ekstra skattlegging
14. RF-1075 Leie av fast eiendom
15. RF-1084 Avskrivning
16. RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven
17. RF-1098 Formue av næringseiendom
18. RF-1109 Uttak fra norsk område for skattlegging
19. RF-1113 Søknad om utsettelse Regnskapsfører/Revisor
20. RF-1114 Søknad om utsettelse skattyter
21. RF-1122 Overnattings- og serveringssted
22. RF-1123 Kontrollerte transaksjoner og mellomværender
23. RF-1125 Bruk av bil
24. RF-1139 Andelshavers/aksjonærs andeler i boilgselskapets ligningsmessige beløp
25. RF-1140 Sameiers andel av boligsameiets ligningsmessige beløp
26. RF-1145  Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap - kreditfradrag
27. RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag
28. RF-1149 Næringsinntekt skattlagt i utlandet
29. RF-1150 Nedsetting inntektsskatt på lønn
30. RF-1151 Kraftverkseier - oppsummering for alle kraftverk
31. RF-1152 Særskilte driftsmidler i kraftverk - avskrivninger og påkostninger
32. RF-1153 Skattlegging av vannkraftverk
33. RF-1161 Nåverdi av fremtidige utskiftningskostnader i kraftverk
34. RF-1167 Næringsoppgave 2
35. RF-1170 Næringsoppgave for forsikringsselskap
36. RF-1173 Næringsoppgave for bank og finansieringsforetak
37. RF-1175 Næringsoppgave 1
38. RF-1177 Landbruk
39. RF-1179 Varelager i landbruk
40. RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom
41. RF-1197 Rederibeskatning
42. RF-1206 Konsernbidrag
43. RF-1213 Fiske
44. RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap
45. RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier    
46. RF-1219 Gevinst- og tapskonto
47. RF-1220 Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift
48. RF-1221 Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i DL-selskap
49. RF-1223 Drosje- og lastebilnæring
50. RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak  
51. RF-1231 Bankinnskudd i utlandet
52. RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i DL-selskap 
53. RF-1234 Selskapet sitt skjema over deltakeren i NOKUS
54. RF-1241 Oppgave for betaling for pass og stell av barn
55. RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstnere 
56. RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS
57. RF-1246 Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS



110Ligningsskjemaer

© 2015 Mokastet Data AS

58. RF-1269 Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS
59. RF-1294 Realisasjon av/fra landbrukseiendom
60. RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående

20.2 Skjemasamlinger
I denne dialogen er det mulig å opprette
skjemasamlinger for aktører som det ikke
allerede er opprettet selvangivelse for.

Skjemaer som har havnet i gal skjemasamling
kan også flyttes til korrekt aktør nederst i
dialogen.

Skjemasamlinger er kun aktuelt i
næringsdrivendeversjonen av Total.

20.3 Tilgang på flere skjermbilder samtidig
I arbeidet med en klient har man ofte behov for å
hoppe mellom forskjellige bilder, slik som
saldobalanse, rapporter og ligningsskjema. Total
vil beholde de siste «skjermbildene» dine, slik at
det blir enkelt å bytte mellom dem. Du får tilgang
til de åpne skjermbildene til høyre på
menybåndet.

20.4 Kommentar til skjemafelt
Når man står i et hvilket som helst felt i ligningsskjemaene kan man velge kommandoen
”Feltkommentar” på båndet eller ved høyreklikk. I dialogen som kommer frem kan man enten lage en
Intern eller Ekstern kommentar. Interne kommentarer er ment for personlige notater, mens eksterne
kommentarer bør kunne gjøres offentlige.
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I felter hvor man har skrevet en kommentar vil det fremkomme et blyant-symbol, slik at man enkelt
kan se at man har skrevet et notat i tilknytning til det aktuelle feltet.

20.5 Koble klienter
I en del tilfeller kan det være akutelt å samordne ligningsskjemaer fra forskjellige klienter. Dette
gjelder særlig RF-1030 Selvangivelser for ektefeller som driver hver sin næring og RF-1221
Deltakeroppgaven for deltakere i ANS/KS.

Ektefelle: Dersom ektefeller driver hver sin næring, må disse opprettes i hver sin klientfil, da begge
skal levere egen næringsoppgave. Selvangivelser i ulike klientfiler vanskeliggjør overføring av beløp
mellom ektefellene og utregning av felles skatteberegning.
I RF-1030 Selvangivelse under post 1.3./1.5 Opplysninger om personlige kan du bestemme hvor
opplysninger for ektefellens selvangivelse skal hentes fra. Marker radioknappen for "Annen klientfil"
og klikk på knappen med 3 prikker bak feltet for å angi hvilken klientfil som inneholder ektefellens
selvangivelse. Programmet vil da automatisk hente inn opplysninger fra ektefellens selvangivelse og
opprette en ny selvangivelse nr. 2 i den aktive klienten. Med importerte selvangivelsesdata fra
ektefellen vil programmet nå kunne produsere korrekt skatteberegning for begge ektefellene.
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Andre klienttyper: Ved innsendelse til Altinn kan man importere f.eks RF-1221 Deltakeroppgaven
fra en annen klient og legge med forsendelsen. Med den ovenstående koblingsfunksjonaliteten har
man muligheten til å integrere skjemaer på et tidligere tidspunkt, ved å gå på Ligningsskjemaer |
Koble klienter. Man velger først hvilken klient man skal importere fra og deretter aktuelt skjema.
Etter import vil skjema(ene) kunne hentes frem på skjermen på tilsvarende måte som for andre
ligningsskjemaer.

Skjemaer som er importert fra andre klientfiler vil ikke kunne redigeres, de er kun lesbare.

20.6 Sletting og omgruppering av kolonner
Sletting og omgruppering av kolonner i
ligningsskjemaer: Etter overføring til nytt år eller
ved salg av biler vil det ofte være behov for å slette
tomme «bil-kolonner» i bilskjema og saldogrupper
i avskrivningsskjema.

På menybåndet til de aktuelle skjemaene finnes
det kommandoer for «Slett» og «Omfordel». Slett-
knappen vil slette ønskede kolonner, mens
Omfordelings-knappen vil gi deg mulighet til å
samordne skjemakolonner i ønsket rekkefølge.

20.7 Aksjonærskjemaer
Utgangspunktet for utfylling av de forskjellige ligningsskjemaene, deriblant RF-1086
Aksjonærregisteroppgaven er de opplysninger som ligger i Register over eiere.
 

Hentes frem på båndet ved å velge Opplysninger | Foretak | Eiere.
 



113 Total Årsoppgjør 2014

© 2015 Mokastet Data AS

 

Under fanen Informasjon legges det inn personlige opplysninger om den enkelte eier (som vist i bildet
ovenfor) og under fanen for Aksjer gis det opplysninger om den enkeltes aksjeforhold (som vist i
bildet nedenfor).
 

 

Alle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper er pålagt og rapportere opplysninger til
Aksjonærregisteret, om både selskapet og om forhold knyttet til den enkelte aksjonær i selskapet.
Basert på opplysningene fra dialogene i register over eiere, vil skjemaet, RF-1086
Aksjonærregisteroppgave, bli fylt ut med de fleste opplysningene om den enkelte aksjonær.
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20.7.1 Skjemaets oppbygning (selskap/aksjonær)

Aksjonærregisteroppgaven er et tre-siders skjema med todelt informasjons-rapporetering. Side 1 og 2
inneholder opplysninger og transaksjoner knyttet til selskapet. Side 3 inneholder opplysninger og
transaksjoner for den enkelte aksjonær. I praksis vil det da være ett eksemplar av side 1 og 2, mens
det vil opprettes en side 3 for hver aksjonær i selskapet. I Total har vi av programmeringsmessige
hensyn valgt å dele skjemaet i to funksjons-biter, en for selskapet og en for aksjonærene. Under
innrapportering til Skattedirektoratet settes informasjonen fra de forskjellige delene sammen igjen
automatisk.

20.7.1.1 Tidsangivelser

Aksjonærregisterets oppbygging er transaksjonsbasert og alle transaksjoner skal tidsangis. Både
dato og klokkeslett skal angis, slik at transaksjoner som er skjedd på en og samme dag registreres i
korrekt rekkefølge. Total vil automatisk foreslå kl. 12.00 som klokkeslett. Du må selv angi riktig dato.
Kjenner du ikke klokkeslettet for transaksjonen, foreslår vi at du lar det foreslåtte klokkeslettet (kl.
12.00)  stå.

20.7.1.2 VIKTIG! Tilgang til skjemainformasjon

I de tilfeller hvor det kan registreres flere hendelser i samme post (det er tilfelle i de aller fleste
postene), kan du ikke registrere opplysninger direkte i feltet, men du må registrere opplysningene i
dialoger. Du får tilgang til disse dialogene ved å høyreklikke med musen i et av feltene som ønsket
post består av.

20.7.1.3 Flere transaksjoner enn linjer i skjema

Som nevnt andre steder i dokumentet er aksjonærregisteret transaksjonsbasert. Hver hendelse skal
registreres. Har det skjedd flere hendelser av en type oppstår det et plassmessig problem i forhold til
skjemaet, som kun tar høyde for en hendelse av hver type.
Total løser dette ved å skrive ut de enkelte spesifikasjonslinjene på et eget spesifikasjonsark under
utskrift.
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20.8 Anbefalt arbeidsrekkefølge
Forslag til hvordan arbeidet med aksjonærregister-oppgaven skal utføres i Total
 

Arbeidsrekkefølgen for utfylling av aksjonærregisteroppgaven er ikke låst, men nedenfor listes det
opp en foreslått arbeidsmetode som du som bruker står fritt til å følge eller tilpasse til ditt eget/dine
klienters behov.

20.9 Selskapsopplysninger
20.9.1 Kontroller selskapets firma- og adresseinformasjon samt revisorinformasjon

Identifikasjonsrubrikkene for selskapet på side 1 i skjemaet hentes fra dialogboksen for
klientopplysninger. Du henter den frem ved å velge på båndet: Opplysninger | Foretak | Klient.
 

Revisors navn og adresse skal også fremkomme på skjemaet. Opplysningene hentes fra dialogboks
for revisor. Den kan du hente frem og kontrollere ved å velge: Opplysninger | Foretak | Klient
 og fanen for  Regnskapsfører/Revisor.

20.9.2 Opprett aksjeklasse(r)

Du må registrere opplysninger knyttet til aksjene i selskapet. Dette gjøres ved å opprette en eller
flere aksjeklasser. Aksjeklasser opprettes ved å velge på båndet: Opplysninger | Aksjer. 
 

I dialogen som kommer frem kan du opprette de aksjeklassene som selskapet har. Det opprettes et
"selskapsskjema" bestående av side 1 og 2 for hver aksjeklasse. 
 

Merk! Post 1 består av samlet aksjekapital for selskapet uavhengig av klasse. Total summerer
automatisk sammen aksjekapital registrert for de forskjellige klassene og registrerer summen i post
1 automatisk.

20.9.3 Hent frem aksjonærskjema for selskapets opplysninger

Etter at du har opprettet aksjeklasser for selskapet, oppretter Total automatisk nødvendig antall
skjema knyttet til selskapet. Ett skjema pr. aksjeklasse. Du må hente frem skjema for selskapet for
å registrere hendelser og transaksjoner. Disse opplysningene registreres altså direkte i skjema. Hent
frem skjema ved å velge på båndet: Ligningsskjemaer | RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven,
Selskapet. Når du har hentet frem skjema på skjermen, kan du bla mellom de forskjellige klassene
hvis du har opprettet flere skjema. Velg da skjema du vil jobbe med under oppgaveområdet
"Navigering".

20.9.4 Registrer utbyttehendelser for selskapet

Hver enkelt utbytte-utbetaling fra selskapet skal registreres som en egen transaksjon med
tidsangivelse. Høyreklikk i et av feltene i post 8 i skjema for å få tilgang til registreringsdialogen. Har
du flere utbyttehendelser, for eksempel i forbindelse med ekstraordinært utbytte, registreres disse
som egne transaksjoner med korrekt tidsangivelse.

20.10 Andre hendelser knyttet til selskapets aksjer og aksjekapital
Side 2 i skjemaet inneholder poster for å registrere endringer i aksjekapital og antall aksjer, enten det
gjelder tilgang eller avgang. Et eksempel på en slik transaksjon kan være utvidelse av aksjekapitalen.
 

Transaksjonen skal da registreres i forskjellige poster i skjemaet avhengig av om utvidelsen er blitt
gjennomført ved en kontantemisjon direkte fra aksjonærerene,  eller som en fondsemisjon.
 

Husk at endringer i aksjekapital som påvirker aksjonærene også skal registreres for den enkelte
aksjonær på side 3.
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20.11 Aksjonæropplysninger
Som tidligere nevnt skal det utarbeides et skjema (side 3) pr. aksjonær i selskapet. I forbindelse med
registrering av opplysninger knyttet til den enkelte aksjonær er registreringsjobben todelt. Noe er
knyttet til eierregisteret i Total, resten er knyttet til registreringer direkte i skjema.

20.11.1 Kontroller navneopplysninger i Aksjonær-/eierregister

Det er opplysninger som er registrert i eierregisteret som bestemmer hvilke eiere det skal opprettes
aksjonæroppgave for. Start derfor med å kontrollere navne-opplysninger for den enkelte aksjonær.
Hent frem eierregisteret i Total ved hjelp av båndet: Opplysninger | Foretak | Eiere. 
 

Forutsetningen for at det skal opprettes et skjema for den enkelte aksjonær er at at det er haket av
for "Aktiver aksjeklasse for denne eieren" i eierregisteret under fanen "Aksjer".
 

 

Total benytter tallet for antall aksjer pr. 01.01.14 som ble registrert i forbindelse med årsoppgjøret for
2013. Endringer i antall aksjer som følge av tilgang eller avgang registreres direkte i skjema, noe som
blir forklart litt senere. Total regner sammen "netto endring" for de transaksjonene du registrerer i
skjema og viser endring og ny "beregnet" antall aksjer 31.12.2014 automatisk.

20.11.2 Registrere andre hendelser / transaksjoner for aksjonærene

Disse opplysningene registreres direkte i skjemaet. Hent frem aksjonæroppgaven for den enkelte
aksjonær ved å velge på båndet: Ligningsskjema | RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven,
Aksjonærer.



117 Total Årsoppgjør 2014

© 2015 Mokastet Data AS

20.11.3 Bla mellom aksjonærer

Du kan velg hvilken aksjonær som skal vises på skjermen ved å benytte "pilene" under
oppgaveomårdet Navigering.

20.12 RF-1070 Hjelpeberegning av renteinntekt

RF-1070 Hjelpeberegning av renteinntekter til ekstrabeskatning ved lån fra personlig skattyter til
selskap. Dersom dette er aktuelt, skal hjelpeskjemaet fylles ut og benyttes av personlig skattyter
som vedlegg til personlig selvangivelse.

Renter av lån fra personlig skattyter til selskapet tilleggesbeskattes ut over den alminnelige
inntektsbeskatningen av renteinntekt når lånerenten ligger over en nærmere fastsatt skjermingsrente.
Ved flere utlån skal alle lånene sees under ett. Regelen gjelder ikke for lån knyttet til
mengdegjeldsbrev.

Skjermingsrenten som legges til grunn ved de månedlige utregningene, er den skjermingsrente som
fastsettes av Skattedirektoratet 6 ganger pr. år, og gjelder frem for 2 måneder av gangen. I eksemplet
over er det de respektive måneders skjermingsrente prosenter for 2014 som er benyttet.

For lettere å forstå skjemaets oppbygging og logikk, har vi laget et enkelt eksempel:
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Personlig skattyter har gitt et innlån til selskapet på kr. 100.000.- i 30 dager i månedene mars, juli,
og november, og renten skal være 6,0 %. Basert på låneavtalen er tallene satt inn og utregningene
gjennomført i skjemaet over. 

Som det fremgår er det ført opp 500 for de respektive månedene i kollonnen "Påløpte renter i
måneden". Da det ikke er helt vanlig skjemalogikk videre, krever det litt nærmere forklaring om
hvordan man med 500 som utgangspunkt, rent "skjemateknisk" kommer frem til hvilket beløp som
skal fremkomme til Renteinntekt til ekstrabeskatning.

Som det fremgår ovenfor, er regelen at renteinntekten "skal reduseres med långivers skattesats".
Med dette som utgangspunkt for utregningen for mars, får vi da 500 ( -skatt 27 som ikke skal vises i
skjemaet) -skjermingsfradrag 91 = 274 til ekstrabeskatning.

I eksempelet er det 872 i sum Renteinntekt til ekstrabeskatning, som skal overføres til post 3.1.3 i
personlig selvangivelse.

20.13 RF-1059 Aksjer og Fondsandeler

Skjemaet skal kun benyttes for aksjer/andeler som ikke er tatt med i oppgave over aksjer og
grunnfondsbevis (RF-1088) eller der RF-1088 gir anvisning på at RF-1059 skal fylles ut.

Skjemaet er delt inn i 3 deler.
Del 1: Opplysninger om aksjenes/andelens inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, skjermingsfradrag,
mottatt utbytte, utregning av evt. skattepliktig utbytte og ubenyttet skjermingsfradrag til fremføring.
Del 2: Opplysninger om realiserte aksjers/andelers inngangsverdi, mottatt utbytte, skattepliktig
gevinst/fradragsberettiget tap og beregning av maskimalt tapsfradrag.
Del 3: Summmer skattepliktig utbytte, skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap og avendt
skjerming. 

Når det gjelder utfyllingen av grunnlagene for beregningene i skjemaet, har vi benyttet samme logikk
som andre steder i Total.

Som det fremgår av skjemaet ovenfor, står feltmarkøren plasert i post 101 i Kolonne 1, og den har
"svart farge". Som vanlig betyr dette at du da skal "høyre-klikke".

Du får da opp en dialog. Klikk på knappen "Ny"
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I denne dialogen legger du inn opplysninger om
det aktuelle selskapet med tilhørende
aksjeinformasjon, samt angir hendelser for året.

Klikk OK og selskapsoppføringen kommer frem i
listen på bildet over.

Marker aktuell selskapsoppføring og fyll ut
opplysninger vedrørende "Utbytte" og "Relisasjon"
på fanene under.

En selskapsoppføring kan ha flere utbytte-/
relisasjonsoppføringer. 

Når det gjelder bruk av 5 desimaler i tallene, så er
dette bestemt av Skattedirektoratet.

20.14 RF-1175/RF-1167
Fordeling av næringsinntekt mellom ektefeller skal fremkomme i post 0402 på side 4 på
næringsoppgaven. I forbindelse med definering av næring, vil man kunne angi om og hvordan man
ønsker at ektefellefordeling skal gjennomføres for hver næring. Angivelse av prosentfordeling her vil
medføre at oppstillingstabellen på side 4 i næringsoppgaven oppdateres kontinuerlig med korrekte
beløp.

Dersom man vil justere fordelingen mens man har næringsoppgaven fremme på skjermen, kan man
gjøre dette via en kommando på menybåndet. I dialogen som fremkommer, kan man endre fordeling,
og fortløpende se hvordan beløpene fordeles til den respektive part.
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20.15 ANS/KS-skjemaer

Fra 2006 ble som kjent Deltakermodellen innført. Metoden benyttes for beskatning av deltakere i
ANS/KS.

Alle beregninger/utregninger gjennomføres for den enkelte deltakeren i RF-1233 Selskapets oppgave
over deltakerens formue og inntekt ...

Når det gjelder utfyllingen av dette skjemaet vil vi nedenfor vise/forklare enkelte nærmere detaljer.

ANS-skjemaene (som kun ligger i PN-versjonen) hentes ved å velge på båndet Ligningsskjemaer |
RF-1215 Selskapsoppgave.
 

I forbindelse med ANS/DA selskaper kreves det som kjent utfylling av 3 skjemaer. Det er
Selskapsoppgaven, Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt …, og Selskapets oppgave
over deltakerens formue og inntekt …Alle skjemaene må være utfylt med individuelle personlige,
andelsmessige og kontrollmessige opplysninger om de respektive deltakerne. Det er programmert
inn mest mulig automatikk i innhenting av individuelle personlige og beløpsmessige forutsetninger for
utfylling av både selskapsoppgaven og deltakeroppgavene. Dette basert på forutsetninger du har
registrert inn på forskjellige nivåer i årsoppgjøret. Automatikken er blant annet avhengig av dine svar
på forskjellige spørsmål og tilleggsopplysninger om ANS-selskapet som du må gi individuelt om den
enkelte deltaker i den vanlige dialogen i "Register over eiere" og fane for ANS. Basert på dine
forutsetninger vil de forskjellige felter bli fylt ut på respektive sider.
 

Utfylling av skjemaene RF-1215, RF-1233 og RF-1221 må gjøres i sammenheng.
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20.15.1 RF-1215 Selskapsoppgave

På side 1 fremkommer det opplysninger om deltakerens formue og inntekt i selskapet. 

Side 2 inneholder en oversikt over selskapets formue.

For å hente side 2 peker du på fane for side 2 eller trykker END. De fleste av tallene som skal fylles ut
på denne siden er automatisk hentet inn fra de respektive nivåer ellers i årsoppgjøret. Da det kan
være enkelte «dersom/hvis» forutsetninger som er knyttet til de enkelte poster, er de programmert
med «blå farge» slik at det er mulighet for å kunne overstyre feltverdiene. Innhenting av beløpene i
disse postene er kun ment som et «FORSLAG». Feltene er «blå» og følgelig kan (eller skal) du
overstyre beløpene dersom du vet at forutsetningene for beløpene ikke er korrekte i forhold til
gjeldende regler for de respektive postene. Som du ser har en del av felt «grønn» farge, noe som
betyr at du selv må registrere aktuelle tall direkte i de respektive felt.

Merk! Som for de øvrige felt i Total hvor det er programmert mulighet for overstyring, vil tallet du
registrerer inn få en rød farge. Rød farge er en melding til deg om at det er du som styrer tallverdien
som ligger i dette feltet.

20.15.1.1 Angremulighet for overstyrte felt

Dersom du har overstyrt feltverdien, men gjerne vil ha feltets opprinnelige programkode tilbake, gjør
du følgende: Plasser feltmarkøren i aktuelt felt, hold Ctrl-tast nede, og trykk F10. Opprinnelig
programkode hentes tilbake, og den vil igjen fungere som normalt.

20.15.1.2 Hent skjemaets side 3
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Denne siden inneholder en tabell som samlet kan vise en oversikt over deltakerne i selskapet og
samtidig også vise eventuell skjev egenkapital dersom det er aktuelt for selskapets deltakere.

20.15.1.3 Fordeling av formue ved skjev egenkapital

Når det gjelder eventuell utfylling av feltene for fordeling av formue ved skjev egenkapital her på side 3
gjelder følgende: Først må du i Eierregisteret, under fane for ANS, Selskapskap/EK-konto, nederst i
dialogen under Skjev egenkapital, RF-1215 side 3: krysse av for at det er skjev EK-konto 31.12. Da
vil feltene og kolonnene C, D, E og F automatisk bli fylt ut basert på de individuelle opplysningene og
forutsetninger som du ellers har gitt i registeret over eiere.
 

Samtidig er en meget viktig forutsetning for at andel av nettoformue i kolonne F skal bli korrekt
utregnet etter skjev egenkapital, er at du selv konkret må angi de respektive deltakernes individuelle
"kronemessige" andeler av selskapets samlede egenkapital 31/12 i år, som skal inn i kolonne D.
Ved utkjøring av deltakeroppgavene vil det nå være den respektive deltakers andel av formue i
kolonne F som vil fremkomme i deltakeroppgavens post 1101. 

20.15.1.4 Spesifikasjon av post 638 i RF-1233

Denne seksjonen er utgangspunktet for post 638 i RF-1233. Dersom det i saldobalansen for
selskapet er ført skattefrie inntekter og ikke-fradragsberettigede kostnader, skal denne seksjonen
fylles ut.

Du registrerer tallene direkte inn i respektive grønne felt. Den summen som vil fremkomme i post
790, vil bli fordelt på de respektive deltakernes %-andel av selskapets resultat og satt inn i RF-1233,
seksjon VI. Spesifikasjon av skattemessig inngangsverdi og EK-konto, post 638, kolonne III og IV. 

20.15.2 Deltakeroppgavene

De fleste opplysninger og tallforutsetninger om den enkelte deltaker blir hentet automatisk inn i
skjemaene basert på de forutsetninger som du har gitt i forbindelse med utfylling av RF-1215
Selskapsoppgaven, Når det gjelder deltakernes individuelle fordelinger av formue, resultater, uttak mv.
så baser de seg på opplysninger fra Eierregisteret.

20.15.2.1 Generelt om deltakeroppgavenes oppbygning og virkemåte

Ved bruk av pilene på båndet kan du bla frem og tilbake og få utregnet de respektive deltakernes
aktuelle opplysninger og tall i de forskjellige felt. Det er noen felt i RF-1233 som du eventuelt selv må
fylle ut individuelt direkte i skjemafeltene. Basert på de utregninger og forutsetninger som ellers gis i
RF-1233, så blir de automatisk overført videre til RF-1221 Deltakerens oppgave over egen formue og
inntekt i deltakerliknet selskap.
 

Når det gjelder utskrift av deltakeroppgavene, så genereres de individuelt og skrives ut i det antall det
er opprettet deltakerskjemaer på. Har du behov individuell utfylling og utskrift av et skjema gjør du
følgende: Hent den aktuelle deltakeres skjema frem på skjermen, registrer eventuelle
tilleggsopplysninger og start utskrift ved at du på båndet velger Skriv ut ak tivt skjema. 
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20.15.2.2 Bla mellom skjemaene i deltakeroppgavene

Du blar deg mellom skjemaene til deltakerne ved å klikke på høyre og venstre pil-symbol på båndet
under Navigering. Når du har rett skjema fremme på skjermen, kan du begynne å registrere
eventuelle tilleggsopplysninger.

20.15.2.3 Fane; Informasjon

Hent frem Register over eiere.

Opprett, og legg inn aktuelle personlige
opplysninger om deltakerne.

Klikk videre på fanen for ANS.

20.15.2.4 Fane; Inntekt/formue

Registrer inn deltakerens aktuelle %eierandel, %
resultatandel, og %formuesandel.

I underfanen "Inntekt/formue" legger du inn
aktuelle forutsetninger som skal over i skjemaet
for videre behandling og utregninger. 

20.15.2.5 Fane; Utbetalinger

Registrer inn aktuelle forutsetninger som skal over
i skjemaet for videre behandling. 
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20.15.2.6 Fane; Diverse

Registrer inn aktuelle forutsetninger som skal over
i skjemaet for videre behandling. 

20.15.2.7 Fane; Ektefellefordeling

I denne dialogen kan du foreta eventuell
ektefellefordeling. Det kan gjøres på to forskjellige
måter. Den ene er at du krysser av for ”Fordel alle
poster etter lik prosentsats”, og deretter angir de
respektives % andel. Den andre muligheten er
”Fordel poster til ektefelle individuelt” og så legger
inn aktuelle %-satser i respektive felt. Basert på
forutsetningene vil fordelingspostene på side 1 i
RF-1221 bli fylt ut.

20.15.2.8 Fane; Skjermingsgrunnlag

Registrer inn aktuelle forutsetninger som skal over
i skjemaet for videre behandling og utregninger. 

Denne dialogen gjelder skjemaseksjon III Beregning av skjermings- grunnlag/fradrag. 

Basert på erfaringer fra tidligere år, har det vist seg mye mangelfull utfylling av denne seksjonen.
Dette har medført følgefeil i videre utregninger av enkelte poster i skjemaet. Dette gjelder spesielt
manglende utfylling av postene 317b, 317c, og 317d. Dersom innskudd per disse måletidspunktene
ikke har vært registrert inn, har det ut i fra den videre skjematikken blitt beregnet feil gjennomsnittlig
innskudd gjennom året, og dermed også medført feil skjermingsgrunnlag og feil skjermingsfradrag.

Den første sentrale posten er 317a Innskudd per 01.01. Det beløp som ligger der, vil som et
utgangspunkt også bli satt inn som innskudd i de tre neste måletidspunktene postene 317b, 317c og
317d. Dersom deltakerne gjennom året har foretatt formelle nye innbetalinger og /eller
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tilbakebetalinger av tidligere innskutt kapital, da skal bruker nå i disse respektive +/- beløp
registreres inn i aktuelle dialogfelt for dette. Basert på disse +/- vil innskudd per de respektive
måletidspunktene bli regulert. I post 317e vil samlet sum av postene 317a – 317d komme, som igjen
i post 318 vil bli delt på 4 og gi riktig gjennomsnittlig innskudd, og dermed et riktig grunnlag for
skjermingsfradrag.

20.15.2.9 Fane; Skjermingsfradrag

Registrer inn aktuelle forutsetninger som skal over
i skjemaet for videre behandling og utregninger. 

20.15.2.10Fane; Selskapskap./EK-konto

Registrer inn aktuelle forutsetninger som skal
over i skjemaet for videre behandling og
utregninger. 

20.15.2.11Fane; Erverv/Realisasjoner

Registrer inn aktuelle forutsetninger som skal over
i skjemaet for videre behandling. 
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20.15.2.12Fane; KS

Registrer inn forutsetninger i de særskilte poster
for kommandittist eller stille deltaker. 

20.15.2.13RF1221 Deltakeroppgave

RF-1221 finner du på båndet under Ligningsskjemaer | RF-1221 Deltakeroppgave DL-selskap
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20.15.3 RF1233 Selskapets deltakeroppgave

RF-1233 finner du på båndet under Ligningsskjemaer | RF-1233 Selskapets oppg. DL-selskap

20.15.3.1 Utbetalinger mv.

Seksjon II brukest til Utbetalinger mv. Som det fremgår, skal seksjonen fylles ut for alle deltakere,
dvs. både for personlige - og for selskapsdeltakere.

Har du behov for nærmere informasjon om enkelte av postene, kan du hente frem den komplette
skjemarettledningen ved at du på båndet klikker på "Rettledning".

Når du har skjemaet fremme på skjermen, vil du se at i enkelte av feltene ligger en "i". Dette er et
programmert symbol som betyr at dersom du fører musepekeren inn over symbolet, vil du få opp
nærmere informasjon vi har knyttet til feltet. Det kan være vår egen informasjon vi vil gi deg om dette
feltet eller at vi der har skrevet inn tekst fra skjemarettledningen til den aktuelle posten.
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20.15.3.2 Beregning av skjermingsfradrag

Vi gjentar her det samme som nevnt ovenfor i forbindelse med utfylling av respektive felt i dialogen for
Skjermingsgrunnlag.

Seksjon III Beregning av skjermings- grunnlag/fradrag skal kun fylles ut for personlige deltakere. 

Basert på tidligere års erfaringer, har det vist seg mye mangelfull utfylling av denne seksjonen. Det
har gitt følgefeil til videre utregninger av enkelte poster i skjemaet. Dette gjelder spesielt postene
317b, 317c, og 317d. Dersom innskudd per disse måletidspunktene ikke har vært registrert inn, har
det ut i fra den videre skjematikken blitt feil i gjennomsnittlig innskudd gjennom året, og dermed også
medført feil skjermingsgrunnlag og feil skjermingsfradrag.

Den første sentrale posten er 317a Innskudd per 01.01. Det beløp som ligger der, vil som et
utgangspunkt også bli satt inn som innskudd i de tre neste måletidspunktene postene 317b, 317c og
317d. Dersom deltakerne gjennom året har foretatt formelle nye innbetalinger og /eller
tilbakebetalinger av tidligere innskutt kapital, da skal disse respektive +/- beløp registreres inn i
aktuelle dialogfelt for dette. Basert på disse +/- vil innskudd per de respektive måletidspunktene bli
regulert. I post 317e vil samlet sum av postene 317a – 317d komme, som igjen i post 318 vil bli delt
på 4 og gi riktig gjennomsnittlig innskudd, og dermed et riktig grunnlag for skjermingsfradrag.

Har du behov for nærmere informasjon om enkelte av postene, kan du hente frem den komplette
skjemarettledningen ved at du på båndet klikker på "Rettledning".

Når du har skjemaet fremme på skjermen, vil du se at i enkelte av feltene ligger en "i". Dette er et
programmert symbol som betyr at dersom du fører musepekeren inn over symbolet, vil du få opp
nærmere informasjon vi har knyttet til feltet. Det kan være vår egen informasjon vi vil gi deg om dette
feltet eller at vi der har skrevet inn tekst fra skjemarettledningen til den aktuelle posten.
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20.15.3.3 Beregning og ajourhold av skjermingsfradrag

Seksjon IV.  Beregning og ajourhold av skjermingsfradrag, gjelder også kun for personlige deltakere. 

I post 450 vil man se om det i år blir et eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag, som skal kunne
fremføres til neste år.

Har du behov for nærmere informasjon om enkelte av postene, kan du hente frem den komplette
skjemarettledningen ved at du på båndet klikker på "Rettledning".

Når du har skjemaet fremme på skjermen, vil du se at i enkelte av feltene ligger en "i". Dette er et
programmert symbol som betyr at dersom du fører musepekeren inn over symbolet, vil du få opp
nærmere informasjon vi har knyttet til feltet. Det kan være vår egen informasjon vi vil gi deg om dette
feltet eller at vi der har skrevet inn tekst fra skjemarettledningen til den aktuelle posten.

20.15.3.4 Beregning av tillegg i alminnelig inntekt

Seksjon V.  Beregning av tillegg i alminnelig inntekt, gjelder også kun for personlige deltakere. 

Basert på forutsetninger og utregninger i skjemaets tidligere seksjoner, vil post 520 vise hvilket beløp
personlige deltakere skal tilleggsbeskattes med i den alminnelige inntekten. Beløp i post 520 vil bli
ført over på skjemaets side 4 i post 1143 Tillegg i alminnelig inntekt, og videre over i de respektive
deltakernes selvangivelser post 2.7.10 eller 2.7.11.

Har du behov for nærmere informasjon om enkelte av postene, kan du hente frem den komplette
skjemarettledningen ved at du på båndet klikker på "Rettledning".

Når du har skjemaet fremme på skjermen, vil du se at i enkelte av feltene ligger en "i". Dette er et
programmert symbol som betyr at dersom du fører musepekeren inn over symbolet, vil du få opp
nærmere informasjon vi har knyttet til feltet. Det kan være vår egen informasjon vi vil gi deg om dette
feltet eller at vi der har skrevet inn tekst fra skjemarettledningen til den aktuelle posten.
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20.15.3.5 Spesifikasjon av selskapskapital/EK-konto

I seksjonen, "VI. Spesifikasjon av skattemessig inngangsverdi og EK-konto", er utgangspunktet post
i 600 verdier ”Overført fra post 640 i fjor” i de respektive kolonnene.

Har du behov for nærmere informasjon om enkelte av postene, kan du hente den komplette
skjemarettledningen ved at du på båndet klikker på "Rettledning".

Vi vil spesielt fremheve skjemarettledningen til postene 636a Uegentlig innskudd og 636b
Skattefordel av underskudd (uegentlig tilbakebetaling). Der er det gitt ekspempler på hvilke +/-
beregninger og føringer som må gjøres i skjemaets forskjellige kolonner. Disse postene fylles ut
automatisk av programmet.

Post 638 Skattefrie inntekter/ikke-fradragsberettigede kostnader. Dersom selskapet har slike
inntekter/kostnader, er dette poster som må fylles ut på de respektive deltakerene i forbindelse med
samlet egenkapital avstemming.

Dersom dette er aktuellt for selskapet, hent RF-1215, side 4. Når det gjelder denne seksjonen er det
programmert noe automatisk innhenting. Det er du selv som bruker, som direkte i de grønne/blå
feltene legger inn de aktuelle samlede beløpene.  

Den sum som til slutt fremkommer i post 790, vil bli fordelt ut på de respektive her i post 638,
kolonnene III og IV, basert på den deltakerens  %-andel av selskapets resultat.

Etter dette, skal man kunne avstemme egenkapitalen, ved at samlet sum for alle deltakerne i post
640 kolonne IV Total EK, skal stemme overens med Næringsoppgaven, side 3, post 9960 Sum
skattemessig egenkapital.

Når du har skjemaet fremme på skjermen, vil du se at i enkelte av feltene ligger en "i". Dette er et
programmert symbol som betyr at dersom du fører musepekeren inn over symbolet, vil du få opp
nærmere informasjon vi har knyttet til feltet. Det kan være vår egen informasjon vi vil gi deg om dette
feltet eller at vi der har skrevet inn tekst fra skjemarettledningen til den aktuelle posten.
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20.15.3.6 Realisasjon og erverv av andeler

Vi kommenterer ikke denne seksjonen spesielt, men henviser til skjemarettledningen.

Vi kommenterer ikke denne seksjonen spesielt, men henviser til skjemarettledningen.

20.15.3.7 Særskilte poster for kommanditist eller stille deltaker
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Vi kommenterer ikke denne side 3 spesielt, men henviser til skjemarettledningen. Siden gjelder i
hovedsak for poster som gjelder Kommandittselskaper.

20.16 RF-1028 Selvangivelse 2
20.16.1 Fremførbart underskudd

Beløp fra tidligere års underskudd som er ligningsmessig fremførbart, legger du inn her.
 

Beløpet blir spesifisert som fradrag i årets skatteberegningsgrunnlag i skatteberegningsoversikten.
 

Det er automatikk som bringer eventuelt fremførbart underskudd fra dette feltet over i noten for
"Midlertidige forskjeller" på linjen fremførbart underskudd. Skal ikke underskuddet hensyntas ved
beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel som en skattereduserende forskjell, må du selv korrigere
dette i forbindelse med "Midlertidige forskjeller" 01 og/eller 31.12. I den forbindelse henviser vi til hva
som er skrevet om dette i tilknytting til dialogen for klientopplysninger, avsnittet for
Regnskapsprinsipper, om "Det skal ikke beregnes eventuell utsatt skattefordel" 01.01 og/eller 31.12.

I 2006 ble 10-års regelen for fremføring av underskudd opphevet. Nå skal akkumulert sum inn i post
280 på side 2.

20.16.2 Fremførbar korreksjonsinntekt 2011

Korreksjonsinntekt ble opprinnelig innført i 1994, men 2011 var siste år for beregning av
korreksjonsinntekt. For etterfølgende årsoppgjør, til og med 2017, vil man ha mulighet til å motregne
korreksjonsinntekt i den grad man har fremførbar korreksjonsinntekt fra 2011.

I gjeldende regler heter det: Korreksjonsinntekt fastsatt for tidligere år kan kreves fratrukket i senere
års inntekt (reverseringsfradrag) så langt selskapet ved utgangen av det senere år ikke har
underdekning etter skattelovens § 10-5 sjette ledd. 

Hadde selskapet en korreksjonsinntekt fra 2011, skal du altså registrere aktuelt beløp inn her. Da vil
Total automatisk foreta komplett utregning i alle aktuelle felt på side 3 i s/a. Vi henviser i den
forbindelse til utregninger selve skjemaets side 3, og til den veiledning for s/a 2 som
Skattedirektoratet har utarbeidet.

Som kjent er tidligere års regler for beregning av eventuell korreksjonsinntekt knyttet til utbytte og
konsernbidrag opphevet fra 2012.

Når det gjelder regelen om fremføring av tidligere års eventuelle beregnede korreksjonsinntekt er det
kommet nye overgangsregler for dette. Vi henviser i den forbindelse til selve skjemarettledningen til
RF-1028 hvor overgangsreglene som gjelder fremkommer. 

Konklusjonen vedr. fremføring av korreksjonsinntekt blir:

Er beløpet i post 330 POSITIVT,  kan ikke korreksjonsinntekt fra tidligere år fradragsføres dette
inntektsåret. 

Er beløpet i post 330 NEGATIVT, har man overdekning. Da skal post 360 venstre felt fylles ut med
positivt fortegn, og omregnes til et beløp som føres ut i høyre felt.

I post 365 ligger eventuelt gjenstående fremførbar korreksjonsinntekt fra tidligere år.

OBS: Post 370 Framført korreksjonsinntekt til fradrag i 2014. Dette er en post som krever stor
oppmerksomhet fra bruker dersom selskapet har fremførbar korreksjonsinntekt. Dette felt har ingen
programkode, det er kun et «grønt felt» hvor det altså er bruker selv som eventuelt må legge inn et
aktuelt beløp. Regelen som er knyttet til dette felt er at: Det er det laveste beløpet i post 365 og
høyre felt i post 360, som da eventuelt bruker selv må legge inn i dette «grønne felt».

Post 380 vil da vise «Gjenstående korreksjonsinntekt til fremføring etter likningen for inntektsåret
2014»
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20.16.3 Dokumentasjon SA side 4

Hvor blir de enkelte poster på selvangivelsen side 4 hentet i fra?

20.16.3.1 402 a Driftsløsøre

Ingen regnskapsmessige verdier hentes fra saldobalansen. De ligningsmessige formuesverdiene
hentes fra "saldoskjema-systemet". Følgende saldogrupper inngår i definisjonen sum driftsløsøre:
Gruppe A, C, D, og F.
 

I saldosystemet kan det inngå forskjellige avskrivbare driftsmidler som i henhold til gjeldende regler
skal ha individuelle ligningsverdier i forbindelse med formuesberegningen og som ikke er like de
skattemessige verdiene iflg. avskrivningsskjemaets 31/12 saldo. Dette kan blant annet være når man
har en post  i avskrivningsskjemaet som er en "tom positiv saldo". En slik saldo skal da ikke
medregnes i formue. Da må det foretas en konkret og individuell beregning og summering av de
formuesmessige verdier på de forskjellige driftsmidlene. Samlet sum, registrerer du så inn i dialog for
Ligningsverdier, felt for "Driftsløsøre".

20.16.3.2 402 b Buskap, herunder også travhester, pelsdyr og rein

Ingen regnskapsmessige verdier hentes fra saldobalansen. Dersom man har en beholdning av de
nevnte typer, må du registrere beløpet direkte i skjemaet, i det "grønne feltet" for denne post.

20.16.3.3 402 c Beholdning av råstoffer, varer og avling for salg

Ingen regnskapsmessige verdier hentes fra saldobalansen. Beløpet som hentes er sum av S-verdier
31/12 på varer spesifisert i intern-noten "Midlertidige forskjeller".
 

Det vil imidlertid kunne være tilfeller hvor den formuesmessige verdien på hele, eller deler, av
varebeholdningen skal være ulik S-verdiene. Dette kan blant annet være i forbindelse med
fiskeoppdrett-industrien. Er dette aktuelt for klienten, kan du overstyre S-verdien ved at du selv
beregner samlet formuemessig beholdningsverdi, og registrerer summen inn i dialog for
Ligningsverdier, felt for "Beholdning varer".

20.16.3.4 403 Skip, fiske- og fangstfartøy mv.

Ingen regnskapsmessige verdier hentes fra saldobalansen. Aktuell ligningsmessig formuesverdi,
registreres i dialog for Ligningsverdier, felt for "Skip".

20.16.3.5 404 Ikke-avskrivbare driftsmidler

Ingen regnskapsmessige verdier hentes fra saldobalansen. Aktuell ligningsmessig formuesverdi,
registreres i dialog for Ligningsverdier, felt for "Ikke avskr. driftsmidler".

20.16.3.6 405 Fritidsbåt/lystyacht

Ingen regnskapsmessige verdier hentes fra saldobalansen. Dersom man har en beholdning av de
nevnte typer, må du registrere beløpet direkte i skjemaet inn i det grønne feltet for denne post.

20.16.3.7 406 Utestående fordringer

Tallene hentes fra poster i Næringsoppgave 2, side 3.
 

1320 Lån til foretak i samme konsern
 

1340 Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
 

1370 Fordringer på personlige eiere, styremedlemmer o.l
 
 

1380 Fordringer på ansatte
 

1390 Andre fordringer
 

(Minus forskuddsbetalt pensjonspremie) 
 

1500 Kundefordringer, inkl. i samme konsern
 

1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt
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1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern
 

(Minus mottatt konsernbidrag) 
 

1565 Kortsiktige fordringer mot personlige eiere/styremedlemmer
 

1570 Andre kortsiktige fordringer

1580 Avsetning tap på fordringer
 
 

Da det kan være "andre meninger" om hvilken verdi som skal brukes som formuesverdi på denne
post, kan du i dialog for Ligningsverdier, felt for Utestående fordringer, eventuelt overstyre
automatikken ved å selv registrere inn samlet formuesverdi for denne post.

20.16.3.8 407 Panteobligasjoner og gjeldsbrev

Saldo på følgende konti hentes automatisk til denne post:
 

1360 Obligasjoner
 

Dersom ligningsmessig formuesverdi skal være en annen, kan du i dialog for Ligningsverdier, felt for
Panteobligasjoner, eventuelt overstyre ved å selv registrere inn samlet formuesverdi for denne post.

20.16.3.9 408 Innskudd i innenlandske banker og innestående på postgiro

Saldo på følgende konti hentes automatisk til denne post:
 

1920 Bankinnskudd
 

1928 Bankinnskudd (bundet)
 

1950 Bankinnskudd for skattetrekk
 

I tillegg til de nevnte konti, vil eventuell saldo på konto 2380 Kassakreditt, komme med dersom saldo
er debet, dvs. at man har positiv kassakreditt.

20.16.3.10409 Ihendehaverobligasjoner av enhver art

Saldo på følgende konti hentes automatisk til denne post:
 

1830 Markedsbaserte obligasjoner
 

1840 Andre obligasjoner
 

1850 Markedsbaserte sertifikater
 

1860 Andre sertifikater
 

1870 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter
 

1880 Andre finansielle instrumenter
 

Dersom ligningsmessig formuesverdi skal være en annen, kan du i dialog for Ligningsverdier, felt for
Panteobligasjoner, eventuelt overstyre ved å selv registrere inn samlet formuesverdi for denne post.

20.16.3.11410 Kontantbeholdning

Saldo på følgende konti hentes automatisk til denne post:
 

1900 Kontanter

20.16.3.12411 Livsforsikringspoliser

Ingen regnskapsmessige verdier hentes fra saldobalansen. Dersom selskapet har
livsforsikringspoliser, må du registrere beløpet i dialog for Ligningsverdier, felt for Livsforsikring.

20.16.3.13412 Annen formue

Saldo på følgende konti hentes automatisk til denne post:
 

1000 Forskning og utvikling
 

1020 Konsesjoner
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1030 Patenter
 

1298 Demo.biler som ikke avskrives (formuesverdi)
 

1315 Investeringer i deltakerlignede datter- og konsernselskap
 

1331 Investeringer i deltakerlignede tilknyttede selskap
 

1480 Forskuddsbetaling til leverandører (varer)
 

1780 Krav på innbetaling av selskapskapital
 

I tillegg kommer eventuell verdi innlagt i dialog for Ligningsverdier, felt for Andel +/- i DL-selskap. I
dette dialogfelt regulerer man formuesverdien +/- på andelene i DL-selskap. 
 

Dersom ligningsmessig formuesverdi skal være en annen, kan du i dialog for Ligningsverdier, felt 413
Annen formue, eventuelt overstyre ved å selv registrere inn samlet formuesverdi for denne post.

20.16.3.14421 Likningsverdi av aksjer i norske selskaper, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond

Saldo på følgende konti hentes automatisk til denne post:
 

1300 Investeringer i datterselskaper
 

1310 Investeringer i annet foretak i samme konsern
 

1330 Investeringer i tilknyttet selskap
 

1350 Investeringer i aksjer og andeler
 

1800 Aksjer og andeler i foretak i samme konsern
 

1810 Markedsbaserte aksjer
 

1820 Andre aksjer
 

Dersom ligningsmessig formuesverdi skal være en annen, kan du i dialog for Ligningsverdier, felt for
Aksjer norske, eventuelt overstyre ved å selv registrere inn samlet formuesverdi for denne post.

20.16.3.15422 Likningsverdi av aksjer i utenlandske selskaper

Saldo på følgende konti hentes automatisk til denne post:
 

1359 Investeringer i aksjer og andeler, utenlandske
 

1829 Andre aksjer, utenlandske
 

Dersom ligningsmessig formuesverdi skal være en annen, kan du i dialog for Ligningsverdier, felt for
Aksjer utenlandske, eventuelt overstyre ved å selv registrere inn samlet formuesverdi for denne post.

20.16.3.16440 Gjeld

Tallene hentes fra poster i Næringsoppgave 2, side 3.
 

2160 Uopptjent inntekt
 

2180 Andre avsetninger for forpliktelser
 

2200 Konvertible lån
 

2210 Obligasjonslån
 

2220 Gjeld til kreditinstitusjoner
 

2250 Gjeld til ansatte og personlige eiere 
 

2260 Gjeld til selskap i samme konsern
 

2280 Stille interessentinnskudd og ansvarlig lånekapital
 

2290 Annen langsiktig gjeld
 

(Minus konto 2999 Kortsiktig gjeld, ikke formuesfradrag)
 

2310 Konvertible lån (byggelån mv.)
 

2320 Sertifikatlån
 

2380 Kassakreditt
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(Dersom saldo på konto 2380 Kassakreditt er debet, dvs. positiv kassakreditt, kommer saldo i
stedet automatisk som bankinnskudd). 
 

2400 Leverandørgjeld
 

 2510 Betalbar skatt, utlignet
 

2600 Skattetrekk og andre trekk
 

2740 Skyldig merverdiavgift
 

(Dersom sum av mva.-kontiene er debet, dvs. man har til gode merverdiavgift, kommer saldo i
stedet automatisk som kortsiktig fordring). 
 

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift
 

2790 Andre offentlige avgifter
 

2900 Forskudd fra kunder
 

2910 Gjeld til ansatte og personlige eiere
 

2920 Gjeld til selskap i samme konsern
 

(Minus gitt konsernbidrag, er ikke ligningsmessig gjeld)
 

2949 Lønn, feriepenger o.l
 

2970 Uopptjent inntekt
 

2980 Avsetninger for forpliktelser
 

2990 Annen kortsiktig gjeld
 

 

Dersom ligningsmessig formuesverdi skal være en annen, kan du i dialog for Ligningsverdier, felt for
440 Gjeld, eventuelt overstyre ved å selv registrere inn samlet formuesverdi for denne post.

20.16.3.17461 Aksjer, andeler i aksjefond og grunnfondsbevis i norske selskaper (full verdi)

I første omgang hentes tall inn i dette felt fra post 421 Ligningsverdi av aksjer i norske selskaper, …,
men i normaltilfellene må man oppgi full verdi. I dialog for Ligningsverdier, felt for Aksjer full verdi,
registrere du inn samlet full verdi for aksjene.  

20.16.3.18462 Aksjer i utenlandske selskaper (antatt omsetningsverdi)

I første omgang hentes tall inn i dette felt fra post 422 Ligningsverdi av aksjer i utenlandske, men i
normaltilfellene må man oppgi antatt omsetningsverdi. I dialog for Ligningsverdier, felt for Aksjer
utenlandske omsetningsverdi, registrere du inn samlet full omsetningsverdi for aksjene.  

20.16.3.19463 Annen formue som ikke er tatt med i post 460 (selskapsformue i utlandet)

Ingen regnskapsmessige verdier hentes fra saldobalansen. Aktuell ligningsmessig formuesverdi,
registreres i dialog for Ligningsverdier, felt for "463 Formue, utlandet".

20.16.3.20485 Samlet antall aksjer og beregnet verdi pr. aksje

Når det gjelder samlet antall aksjer her, hentes det antallet som er oppgitt i dialogen for
klientopplysninger.

20.16.3.21401 Faste eiendommer av enhver art

Dette gjelder postene fra 401 A til 401 F. Ingen regnskapsmessige verdier hentes fra saldobalansen.
De individuelle ligningsmessige formuesverdier på selskapets bygg og eiendommer må registreres i
dialog for Ligningsverdier, i respektive felt. I de aktuelle felts underdialog (klikk på
spesifikasjonsknappen med … ) og fyll inn de aktuelle opplysninger og respektive ligningsverdier i
RF-1098. Når du lukker dialogen og trykker F9, vil du få aktuelle spesifikasjoner på inntil 1 linje.
Dersom det er flere enn 1 eiendom, vil det i stedet komme som en samlet sum, men når du kjører
utskrift, vil det bli skrevet ut en spesifikasjon over de aktuelle eiendommene som sendes med som et
vedlegg til selvangivelsen.  
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20.17 RF-1167 Næringsoppgave 2
Hvor hentes de enkelte poster på næringsoppgaven side 4 fra?
 

Tillegg for:
 

Fradrag for:

20.17.1 0610 Ikke fradragsberettiget representasjonskostnader

Følgende konti inngår:
 

7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget

20.17.2 0815 Tilbakeføring av inntektsført utbytte

Følgende konti inngår:
 

8001 Aksjeutbytte fra norske datterselskap
8005 Aksjeutbytte fra utenlandske datterselskap
8011 Aksjeutbytte fra norsk foretak i samme konsern
8015 Aksjeutbytte fra utenlandsk foretak i samme konsern
8021 Aksjeutbytte fra norsk tilknyttet selskap
8025 Aksjeutbytte fra utenlandsk tilknyttet selskap
8071 Aksjeutbytte fra norsk foretak
8072 Aksjeutbytte fra utenlandsk foretak

Feltet har ”blå farge” som betyr at programkoden er direkte overstyrbar ved behov.

20.17.3 0611 Ikke fradragsberettigede kontingenter

Følgende konti inngår:
 

7410 Kontingenter, ikke fradragsberettiget
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20.17.4 0816 Resultatført konsernbidrag

Fra dialog for Disponeringer, seksjon konsernbidrag.  Hvis det der er krysset av for at selskapet er et
Morselskap, vil sum som er lagt inn som Mottatt bidrag, bli tilbakeført som fradrag igjen i denne
posten.

20.17.5 0620 Skattekostnad

Følgende konti inngår:
 

8300 Betalbar skatt, ordinær
8320 Endring utsatt skatt, ordinær
8600 Betalbar skatt, ekstraordinær
8620 Endring utsatt skatt, ekstraordinær

Dersom summeringen av saldoene på de nevnte kontiene til sammen netto blir PLUSS
(skattekostnad), blir den netto summen tilbakeført som tillegg her i post 0620.

20.17.6 0820 Negativ skattekostnad

Følgende konti inngår:

8300 Betalbar skatt, ordinær
8320 Endring utsatt skatt, ordinær
8600 Betalbar skatt, ekstraordinær
8620 Endring utsatt skatt, ekstraordinær

Dersom summeringen av saldoene på de nevnte kontiene til sammen netto blir MINUS (reduksjon av
skattekostnad), blir den netto summen tilbakeført som fradrag her i post 0820.

20.17.7 0621 Rentekostnad på utiknet skatt

Følgende konti inngår:
 

8149 Rentekostnader, iliknet skatt

20.17.8 0821 Renteinntekt på tilbakebetalt skatt

Følgende konti inngår:
 

8049 Renteinntekt, tilbakebetalt skatt

20.17.9 0630 Underskuddsandel av investering i DS, TS og FKV

Fra side 2, post 8006 Netto negativ resultatandel vedr. investering i DS, TS, og FKV. Summen der
tilbakeføres her i post 0630.

Feltet har ”blå farge” som betyr at programkoden er direkte overstyrbar ved behov.

20.17.100830 Overskuddsandel av investering i DS, TS og FKV

Fra side 2, post 8005 Netto positiv resultatandel vedr. investering i DS, TS, og FKV. Summen der
tilbakeføres her i post 0830.

Feltet har ”blå farge” som betyr at programkoden er direkte overstyrbar ved behov.

20.17.110631 Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi

Følgende konti inngår:
 

8100 Verdireduksjon av markedsbaserte finansielle instrumenter
8101 Verdireduksjon av markedsbaserte finansielle instrumenter, urealisert
8105 Verdireduksjon av markedsbaserte finansielle instrumenter, realisert
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Feltet har ”blå farge” som betyr at programkoden er direkte overstyrbar ved behov.

20.17.120831 Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi

Følgende konti inngår:
 

8080 Verdiøkning av markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Feltet har ”blå farge” som betyr at programkoden er direkte overstyrbar ved behov.

20.17.130632 Nedskrivning på aksjer og andre verdipapir kostnadsført i året

Følgende konti inngår:
 

8110 Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler
8120 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler

Feltet har ”blå farge” som betyr at programkoden er direkte overstyrbar ved behov.

20.17.140832 Reversering av tidligere nedskrivning på aksjer og andre verdipapir
inntektsført i året

Følgende konti inngår:

8081 Verdiøkning av markedsbaserte fin. omløpsmidler, urealisert
8082 Verdiøkning av markedsbaserte fin. omløpsmidler, realisert

Feltet har ”blå farge” som betyr at programkoden er direkte overstyrbar ved behov.

20.17.150633 Regnskapsmessig tap ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer

Følgende konti inngår:

8178 Tap ved realisasjon av aksjer

Feltet har ”blå farge” som betyr at programkoden er direkte overstyrbar ved behov.

20.17.160833 Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av aksjer og andre
verdipapirer

Følgende konti inngår:
 

8078 Gevinst ved salg av aksjer

Feltet har ”blå farge” som betyr at programkoden er direkte overstyrbar ved behov.

20.17.170635 Andel regnskapsmessig underskudd i deltakerliknet selskap

Følgende konti inngår:
 

8177 Andel av underskudd i tilknyttet selskap

Feltet har ”blå farge” som betyr at programkoden er direkte overstyrbar ved behov.

20.17.180835 Andel av regnskapsmessig overskudd i deltakerliknet selskap

Følgende konti inngår:
 

8020 Inntekt på investering i tilknyttet selskap
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Feltet har ”blå farge” som betyr at programkoden er direkte overstyrbar ved behov.

20.17.190636 Regnskapsmessig tap ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap

Følgende konti inngår:
 

8179 Tap ved realisasjon av andeler

Feltet har ”blå farge” som betyr at programkoden er direkte overstyrbar ved behov.

20.17.200836 Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av andel i deltakerliknet
selskap

Følgende konti inngår:
 

8079 Gevinst ved salg av andeler

Feltet har ”blå farge” som betyr at programkoden er direkte overstyrbar ved behov.

20.17.210640 Andre ikke fradragsberettigede kostnader

Følgende konti inngår:
 

5999 Sosiale utgifter ikke fradragsberettiget
7399 Annen salgskostnad, ikke fradragsberettiget
7430 Gaver, ikke fradragsberettigede
7509 Forsikringspremie, ikke fradragsberettiget
7799 Diverse kostnader, ikke skattemessig fradrag
8140 Rentekostnader, ikke fradragsberettiget
8509 Ekstraordinær kostnad ikke skattemessig fradragsberettiget

Feltet har ”blå farge” som betyr at programkoden er direkte overstyrbar ved behov.
 

20.17.220840 Andre skattefrie inntekter

Følgende konti inngår:

3909 Diverse driftsinntekter, skattefrie
8040 Renteinntekt, skattefri
8409 Ekstraordinær inntekt, skattefri

Feltet har ”blå farge” som betyr at programkoden er direkte overstyrbar ved behov.

20.17.230650 Skattepliktig gevinst fra RF-1059

Feltet har ”blå farge” som betyr at programkoden er direkte overstyrbar ved behov.

20.17.240850 Fradragsberettiget tap fra RF-1059

Feltet har ”blå farge” som betyr at programkoden er direkte overstyrbar ved behov.

20.17.250651 Annen skattepliktig gevinst ved realisasjon av mengdegjeldsbrev og
andre verdipapirer

Feltet er ”grønt”, legg inn aktuelt beløp direkte.
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20.17.260851 Annet fradragsberettiget tap ved realisasjon av mengdegjeldsbrev og
andre verdipapirer

Feltet er ”grønt”, legg inn aktuelt beløp direkte.

20.17.270652 Skattepliktig utbytte på aksjer mv. (inklusiv tillegg etter skatteloven
16-30 femte ledd)

Feltet er ”grønt”, legg inn aktuelt beløp direkte.

20.17.280653 3 % av netto skattefrie inntekter etter fritaksmetoden

Feltet er ”grønt”, legg inn aktuelt beløp direkte.

20.17.290655 Skattemessig overskudd av andel i deltakerliknet selskap

Feltet er ”grønt”, legg inn aktuelt beløp direkte.

20.17.300855 Skattemessig underskudd på andel i deltakerliknet selskap

Feltet er ”grønt”, legg inn aktuelt beløp direkte.

20.17.310656 Skattepliktig gevinst ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap

Feltet er ”grønt”, legg inn aktuelt beløp direkte.

20.17.320856 Fradragsberettiget tap ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap

Feltet er ”grønt”, legg inn aktuelt beløp direkte.

20.17.330660 Rentekostnader ført i resultatregnskapet

Følgende konti inngår:

8130 Rentekostnad til foretak i samme konsern
8150 Annen rentekostnad
8151 Rentekostnad, finansinstitusjoner og mengdegjeldsbrev
8152 Rentekostnad, leverandører

I tillegg til de nevnte konti, kommer årets eventuelle +/- endring i avsetning til påløpte renter.   

20.17.340860 Renteinntekter ført i resultatregnskapet

Følgende konti inngår:

8030 Renteinntekt fra foretak i samme konsern
8050 Annen renteinntekt
8051 Renteinntekt, bankinnskudd
8052 Renteinntekt, kunder

20.17.350861 Avkastning på livsforsikring ført i resultatregnskapet

Feltet er ”grønt”, legg inn aktuelt beløp direkte.

20.17.360865 Egne sykepenger ført som inntekt i resultatregnskapet

Feltet er ”grønt”, legg inn aktuelt beløp direkte.
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20.17.370670 Endring i midlertidige forskjeller fra post 100 i RF-1217

Hentes fra RF-1217, post 100, hvis summen er positiv.

20.17.380870 Endring i midlertidige forskjeller fra post 100 i RF-1217

Hentes fra RF-1217, post 100, hvis summen er negativ.

20.17.390671 Korreksjon for foreslått utbytte i DS og TS ved bruk av
egenkapitalmetoden

Feltet er ”grønt”, legg inn aktuelt beløp direkte.

20.17.400877 Emisjons-/stiftelseskostnader

Feltet er ”grønt”, legg inn aktuelt beløp direkte.

20.17.410678 Inntektstillegg for privatkjøring med næringsbil

Feltet er ”grønt”, legg inn aktuelt beløp direkte.

20.17.420679 Andre inntekter

Feltet er ”grønt”, legg inn aktuelt beløp direkte.

20.17.430879 Andre fradrag

Feltet er ”grønt”, legg inn aktuelt beløp direkte.

20.18 RF-1084 Avskrivningsskjema
Du kan opprette en rekke avskrivningsskjemaer i Total. Det er du selv som bestemmer antall
skjemaer og angir hvilken gruppe de forskjellige kolonnene skjemaene skal tilhøre.

20.18.1 Starte avskrivningsskjema

Du henter avskrivningsskjema frem
ved at du på  båndet velger enten 
Opplysninger | Skatt |
Avskrivningsskjema

ellerLigningsskjemaer | RF-1084
Avskrivning.
 

Første gangen du starter
avskrivningsskjemasystemet for en
ny klient, kommer du rett inn i et
"blankt" skjema. Først tar du
standpunkt til hvilken kolonne du
ønsker å benytte, og der angir i
hvilken saldogruppe det skal
opprettes for. Dette gjør du ved å
klikke på grå knapp med 3 prikker.
Korrekt avskrivningssats
fremkommer automatisk på
bakgrunn av registrert saldogruppe.
Nå kan du starte registrering av tall i
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aktuelle felt. Har du har behov for
flere skjemaer, oppretter du nye
skjemaer ved å velge på båndet 
Skjema | Nytt skjema.

20.18.2 Legge til ny saldogruppe

Nye saldogrupper opprettes ved behov. Som ved første gangs opprettelse, tar du først standpunkt til
hvilken kolonne du ønsker å benytte, og der angir i hvilken saldogruppe det skal opprettes for. I post
101, klikker du på knappe med 3 prikker for å velge korrekt saldogruppe. Ved valg av saldogruppe
opprettes automatisk aktuell %-sats for skattemessig avskrivning.

20.18.3 Legge til nytt avskrivningsskjema

Nye avskrivningsskjemaer opprettes ved behov. For å legge til et nytt avskrivningsskjema velger du
på båndet Skjema | Nytt skjema. Systemet oppretter et nytt skjema. Videre må du opprette ny
saldogruppe som forklart ovenfor.

20.18.4 Bla mellom avskrivningsskjemaer

Du kan bla mellom avskrivningsskjemaer ved hjelp av ulike tastekombinasjoner. Et annet alternativ er
å benytte pil høyre/venstre "pil" på båndet under Navigering.
 

Ctrl + Home Forrige skjema (samme side)
 

Home Forrige side
 

End Neste side
 

Ctrl + End Neste skjema (samme side)

20.18.5 Slette saldogruppe

Hvis du ønsker å slette en saldogruppe må du i akutell kolonne, gjennomføre dette ved å bruke 
Delete-tasten i aktuelle felt.

20.18.6 Slette avskrivningsskjema

Hvis du ønsker å slette et avskrivningsskjema må du først hente frem riktig avskringsskjema på
skjermen. Deretter velger du kommandoen Slett aktivt under området Skjema. Du må bekrefte at
du ønsker å slette skjemaet før det slettes. Svarer du Ja i bekreftelsesboksen, er skjemaet slettet og
kan ikke hentes tilbake igjen.

20.18.7 Utskrift av blanke avskrivningsskjemaer

Hvis du opplever at programmet skriver ut et eller flere blanke avskrivningsskjemaer, er det blitt
opprettet flere skjemaer enn det er behov for. Bla igjennom de opprettede skjemaene og slett de som
det ikke er behov for.

20.18.8 Overstyre/reversere avskrivning

Når du oppretter en ny saldogruppe vil systemet automatisk legge inn den maksimale %-satsen for
gruppen. 
 

Dersom du ønsker et annet avskrivningsbeløp enn det som følger av maksimalsats eller ønsket
redusert sats, kan du overstyre. Høyreklikk da i feltet for avskrivningsprosent og velg "Overstyr
avskrivning". I dialogen som kommer frem kan man overstyre prosentsats eller avskrivningsbeløp.
Avskrivningsbeløpet kan også endres direkte ved å høyreklikke i post 110 og velge "Overstyr".
Overstyring av prosentsats vil gjelde i årene fremover, mens overstyring av beløp kun gjelder det ene
året.

Overstyrte felt vil være "røde". Ønsker man å reversere avskrivningsprosent/-beløp kan man
høyreklikke i overstyrt felt og velge "Reverser avskrivning".
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Man har også tilgang til kommandoene "Overstyr" og "Reverser" fra menybåndet.

20.18.9 Forretningsbygg anskaffet før 1.1.1984

Alle aktuelle felter fylles ut direkte. I forholdet til intern-notene for midlertidige forskjeller blir S-verdien
der automatisk oppdatert  med aktuell sum fra linje 115 "Nedre grense for avskrivning" med virkning
både for 1/1 og 31/12 noten.

20.18.10Beregne avskrivninger

Systemet regner ut riktig avskrivning hver gang du trykker funksjonstast F9 eller trykker på
hurtigknappen for oppdatering. Programmet bruker de opplysningene du har registeret inn for
saldogruppen for å beregne avskrivningen. 
 

OBS! Du vil kunne se et sammendrag av alle summer i alle avskrivningsskjemaene dersom du på
båndet velger Sammendrag | Saldosammendrag. For øvrig henviser vi til hva som er skrevet i seksjon
3 i forbindelse med dialogen  for saldosammendrag.

20.18.11Forslagsverdier anleggsregister

Ved bruk av anleggsregister kan "tilgang/avgang" og "tilskudd" hentes fra anleggsregisteret. Aktuelle
verdier ferdig summert for aktuelle saldoer i aktuelle poster settes inn ved bruk av kommandoen Hent
tilgang/avgang under Anleggsregister når du står i RF-1084. 

Vær oppmerksom på at du må ha samsvarende
referanse mellom aktive saldoer i feltet «Saldonr.»
øverst for hver aktiv saldo og aktuelle detaljkort i
Anleggsregister i feltet Nr. som du i detaljkortet
finner bak «Saldogruppe».

20.18.12Gruppeutskrift saldoverdier

I tilknytning til RF-1084 Avskrivninger finnes det en rapport som viser en oversikt over alle
saldoverdiene. Med en slik rapport får du en fin og oversiktlig opplisting av de ulike saldogruppene.
Rapporten er tilgjengelig fra utskriftsdialogen under "Diverse dokumentasjon" og kan både skrives ut
på skjerm og utskrift.
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20.19 Selvangivelse for næringsdrivende (Total Skatt)
20.19.1 Programmeringsprinsipper Total Skatt

Total Skatt er en integrert del av Total Årsoppgjør for Næringsdrivende. Målsettingen er at du på en
enkel måte skal kunne utarbeide komplett selvangivelse for næringsdrivende. Programmet erstatter
ikke fagkunnskap, og vi forutsetter derfor at brukerne har god kjennskap til utarbeidelse av
selvangivelser og personlig skatteberegning.
Total Skatt kan benyttes uavhengig av klientens årsoppgjør, men dersom det er ønskelig kan man
automatisk overføre elementer fra årsoppgjøret inn i selvangivelsen.
Skatteberegningen er programmert til å dekke de aller fleste normal-tilfeller. For gifte personer må
begge ektefellers selvangivelse registreres for at skatteberegningen skal kunne bli korrekt.  Vi
anbefaler at skatteberegningen gjennomgås før den eventuelt utleveres/oversendes klient.

20.19.2 RF-1030 Selvangivelse for Næringsdrivende

Utfylling av RF-1030 Selvangivelse for Næringsdrivende fungerer på en helt annen måte enn for de
andre ligningsskjemaene i Total.

20.19.3 Postinndeling

Postinndelingen er mer spesifisert enn i tidligere selvangivelse. Det er derfor viktig at du forsøker å
finne korrekt post å registrere informasjonen i, og ikke velger posten ’Annen inntekt’ og ’Andre
fradrag’ dersom det finnes mer korrekte poster å registrere informasjonen i.

20.19.4 Dynamisk oppbygning

Når man starter med en ny selvangivelse, er selvangivelsen tom. Selvangivelsen utarbeides ved å
legge til nye postoppføringer fra de forhåndsdefinerte postdefinisjonene.  Det endelige resultatet
består til slutt av en opplisting kun av de poster som er aktuelle for klienten.
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20.19.5 Starte Total Skatt/RF-1030 Selvangivelse

Funksjonaliteten er en integrert del av Total Årsoppgjør, og du henter frem Total Skatt ved å velge RF-
1030 Selvangivelse på kategorien ’Ligningsskjema’. Du finner skjemaet enten på oppgaveområdet
’Aktive skjemaer’ eller ’Tilgjengelige skjemaer’, avhengig av om det er opprettet selvangivelse fra
tidligere eller ei.

20.19.6 Hovedtall for ektefelle

I RF-1030 Selvangivelse under post 1.3./1.5
Opplysninger om personlige forhold finner du det
et punkt under ektefelleopplysninger ”Benytt
hovedtall”. I tilfeller hvor man ønsker korrekt
skatteberegning mellom ektefeller kan man
registrere inn hovedtallene for ektefellen i den
nedenstående dialogen. På den måten slipper
man å fylle ut hele selvangivelsen for ektefellen.

20.19.7 Beskrivelse av arbeidsbildet

Arbeidsbildet er delt i to hoveddeler. På venstre side vises de tilgjengelige postene i et posthierarki.
På høyre side vises registreringsbildene og selvangivelsen til klienten.
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20.19.7.1 Posthierarkiet

Her presenteres alle poster som kan registreres i selvangivelsen.  Postene er gruppert, og du får
tilgang til underpostene ved å dobbeltklikke på en gruppeoverskrift, eller klikke på pluss-tegnet foran
gruppen.

Når toppnoden i posthierarkiet markeres, vises hele selvangivelsen til klienten.

Når man klikker på en postgruppe i posthierarkiet vises tilhørende post(er) på høyre side av
arbeidsbildet. Klikker man på en konkret post i gruppen, settes posten i registreringsmodus.

20.19.7.1.1  Søk i posthierarkiet

Det er et stort antall poster, noe som kan gjøre det vanskelig å finne korrekt post. For å forenkle
prosessen, kan man søke og gjøre et utvalg i posthierarkiet. Dette gjøres ved å skrive et stikkord i
søkefeltet på toppen av posthierarkiet. Skriver man inn et søkeord, for eksempel aksjer, vises kun
poster som inneholder ordet aksjer. For å få tilgang til alle poster igjen, nullstiller du søket ved å
klikke på knappen ’Nullstill søk’ eller visker ut søketeksten du registrerte.

20.19.8 Registreringsbildene

Registreringsbildet for personlige forhold inneholder felter for fødselsnummer, navn, og eventuell
informasjon om ektefelle og samboer.

20.19.8.1 Postregistreringer

Enkelte poster er repeterende, noe som betyr at man kan rapportere flere oppføringer under den
samme posten. Når slike poster blir aktivert for registrering, får du tilgang til knapper for å legge til,
endre og slette oppføringer.

Andre poster tillater kun en oppføring. I slike tilfeller registreres ønsket beløp direkte inn i postens
beløpsfelt.

20.19.8.2 Preutfylte felt

I de tilfeller hvor det er lastet ned informasjon fra Altinn, er det ikke tillatt å slette oppføringene.
Istedenfor å slette en oppføring, må man redigere den og endre beløpet til kr. 0, og eventuelt lage
egne oppføringslinjer i posten.

20.19.9 Arbeidsmetode for selvangivelsen

Anbefalt arbeidsmetode:

1. Legg inn opplysninger om personlige forhold
2. Hent preutfylte fra Altinn
3. Hent inn opplysninger fra årsoppgjøret
4. Legg inn øvrige opplysninger om inntekt/kostnad/formue/gjeld
5. Skatteberegning

20.19.9.1 Case Skatteberegning

For å illustrere hvordan du ”bygger opp” og fyller ut en RF-1030, har vi laget et enkelt case. Med
utgangspunkt i ovennevnte utfyllingstrinn, vil vi med hjelp av skjermbilder vise hvordan du, i tillegg til
de preutfyllte dataene som er hentet fra Altinn, videre skal legge inn ytterligere opplysninger om blant
annet:

1. Næringsinntekt fra årsoppgjøret kr. 500.000
2. Personinntekt fra årsoppgjøret kr. 100.000
3. Lønn kr. 50.000, som tidligere ikke var blitt lønnsinnberettet
4. Kjøp av en tomt kr. 1.000.000.-

 
I flere av de bildene som vises nedenfor har vi ”klippet og limt” noe for å fremheve og holde fokus på
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de aktuelle postene.

20.19.9.2 1. Opplysninger om personlige forhold

I posthierarkiet på venstre side, klikker du på 1.3/1.5 og du får opp følgende bilde:

Start registrering av aktuelle opplysninger om klienten.

20.19.9.3 2. Hent preutfylte data fra Altinn

Frem til Skatteetaten åpner for nedlasting av informasjon (preutfylte data) i begynnelsen av april, må
alle opplysninger registreres manuelt.

For å importere preutfylte data for en klient, klikker du på Altinn | Importer på båndet.

Importrutinen utføres ved hjelp av en veiviser. For å laste ned fra Altinn må man ha nødvendige
rettigheter. På tilsvarende måte som ved innsendelse, må man derfor opplyse om nedlasters
fødselsnummer og altinn-passord, samt pin-kode.
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Bildet viser selvangivelsen etter nedlasting av preutfylt informasjon: Lønnsposter, renteinntekt/
bankinnskudd, rentekostnad/gjeldsposter etc.

20.19.9.4 3. Hent opplysninger fra årsoppgjøret/skjemaverdier

Hvis du har gjennomført årsoppgjøret i Total, kan du hvis du ønsker det, få automatisk overført en
rekke data fra årsoppgjøret inn i aktuelle felt i selvangivelsen.

Opplysningene kan deles inn i to kategorier, skjemaverdier og andre verdier fra årsoppgjøret.

I kategorien for skjemaverdier ligger beløp som inngår beløp fra personinntektskjema, næringsinntekt
fra næringsoppgaven etc.

I den andre kategorien inngår andre opplysninger, som for eksempel gjelds- og formuesposter.

Hent frem dialogen for ’Verdier fra årsoppgjøret’ ved å velge Skatt | Verdier fra årsoppgjøret
på båndet.
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Du bestemmer selv hvilke poster som skal overføres til selvangivelsen ved å sette haketegn foran
postene du vil ha med. Systemet overfører oppdaterte verdier for avkryssede poster fortløpende ved
kalkulasjon.

OBS! Dersom du har lastet ned preutfylt informasjon fra altinn for klienten, vil enkelte av huketegnene
bli sperret for avkryssning. Dette for å redusere muligheten for dobbeltoppføringer, f.eks av
bankinnskudd.

20.19.9.5 4. Øvrige opplysninger om inntekt/fradrag/formue/gjeld

Lønn kr. 50.000, som tidligere ikke var blitt lønnsinnberettet

I posthierariket på venstre side klikker du på postgruppe 2.1, og du får opp oversikt over poster
knyttet til seksjon 2.1. Deriblant også linjen med preutfyllt lønn.

Nå skal du legge til ny linje med lønn, (som i eks. altså ikke var blitt lønnsinnberettet tidligere) Pek
med musepekeren innenfor seksjonen 2.1.1 på venstre side av skjermen, og klikk med musen(vanlig
venstre). Da får du opp:

Du har nå fått aktivert redigeringsmodus for posten. Samtidig er det kommet frem knapper med
forskjellige tekster, blant annet ”Legg til”. Klikk på den, og du får opp:



151 Total Årsoppgjør 2014

© 2015 Mokastet Data AS

Skriv inn aktuelle opplysninger og tall i respektive felt, og deretter OK

Som du ser, er det kommet inn en ny lønnslinje. Beløpet kr. 50.000 er plassert i kolonnen for Inntekt/
Fradrag. I kolonnen for Preutfyllt, har programmet på gruppenivå, satt en ”strek over” tidligere
preutfyllt sum kr. 1.111.111, og satt ny samlet sum kr. 1.161.111 i kolonnen for Inntekt/Fradrag.

Kjøp av en tomt kr. 1.000.000.-

I posthierarkiets søkefelt skriver du tomt og velger post 4.3.5:

Klikk på knappen ”Legg til”, fyll inn aktuelle opplysninger, og OK

20.19.9.6 5. Skatteberegning

Variabler

Klikk på kommandoen Variabler på båndet.
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Legg inn beløp for eventuelt tilleggsforskudd ….og foreta aktuelle avkryssinger.
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Skatteberegning

Klikk på kommandoen Beregning på båndet.

Skatteklassen i Total beregnes ut i fra de verdier som er registrert i selvangivelsen uavhengig om
opplysningene er preutfylte eller manuelt registrert.

Programmet beregner først skatteklasse 1 og deretter skatteklasse 2, sammenligner de to klassene
og velger den mest gunstigste av skatteklassene.

En liten forklaring på hvordan skatteklasse fungerer i Total:

Skatteklasse justeres automatisk på bakgrunn av registrerte opplysninger og kan ikke endres
manuelt.
Har man kun lagt inn fødselsnummer på hovedutøver kommer man i skatteklasse 1.
Legger man i tillegg inn fødselsnummer i feltet for Ektefelle på hovedutøvers selvangivelse kommer
man i skatteklasse 1E. 
Hvis man også har opprettet selvangivelse for ektefelle (skjema 2) og fylt ut fødselsnummer, men
ikke lagt inn noen inntekt vil man komme i skatteklasse 2. 
Er man enslig forsørger som skal lignes i skatteklasse 2, kan man krysse av for dette under
"Opplysninger om personlige forhold.

20.19.10Utskrifter

Utskriftsdialogen henter du frem ved å velge på filmenyen Skriv ut eller ved at du klikker på
skrivesymbolet på verktøylinjen for hurtigtilgang.
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20.19.10.1Vanlige utskrifter

I den vanlige utskriftsdialogen kan du på vanlig måte velge utskrift av RF-1030 Selvangivelse for
næringsdrivende, Arbeidsdokument for Total Skatt og Skatteavregningsseddel.

20.19.11Import preutfylt informasjon fra Altinn

Du bestemmer selv om og eventuelt når du vil ta i bruk preutfylt informasjon. Du kan derfor laste ned
og se på tilgjengelige preutfyllingsdata selv om du har gjort selvangivelsen komplett ferdig på et
tidligere tidspunkt.

Næringsdrivende 
Det er ikke et krav å benytte preutfyllingsdata fra Altinn for næringsdrivende. Du kan enten benytte
preutfyllingsdata, og (om nødvendig) supplere med ytterligere informasjon, eller produsere
selvangivelsen helt manuelt (som tidligere) ved å registrere alle opplysningene selv. 

Lønnstakere/pensjonister 
En person som er lønnstaker/pensjonist uten annen næringsinntekt, må benytte preutfyllingsdata fra
Altinn. Dersom preutfyllingsdata ikke er lastet ned og tatt i bruk, vil det generere en feilmelding ved
innsendelse til Altinn. 

20.19.11.1Laste ned

Funksjonen brukes for å hente preutfyllingsdata fra Altinn til Total. Uthentet informasjon settes IKKE
inn i vedkommendes selvangivelse automatisk, men plasseres på et separat område til gjennomsyn/
kontroll.

Du starter uthenting av preutfyllingsinformasjon ved å ha RF-1030 Selvangivelse fremme på skjermen.
På båndet klikker du på knappen ”Importer”.

Du må angi hvilken person du ønsker å hente
preutfyllingsinformasjon for. 

Finner du ikke personen du vil laste ned for i
listen, kan du klikke på knappen ’Ny’ for å
legge til en person. 

Marker ønsket person og klikk Neste. 
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I dette trinnet må du registrere fagsystemID og
passord, på tilsvarende måte som man gjør
ved innsendelse. 

Du kan velge å benytte standard-verdier, eller
registrere en egendefinert fagsystemid. 

Til slutt må du angi det fødselsnummeret og
altinn-passord for den personen som har
tilstrekkelige rettigheter til å hente
preutfyllingsdata. 

Disse verdiene er tilsvarende de som man
bruker ved signering fra fagsystem. 

Klikk deretter på knappen ’Be om PIN-kode’ og
registrer mottatt pin-kode i dialogfeltet før du
fullfører. 

20.19.11.2Vis preutfylte data

Dersom nedlastingen av preutfyllingsdata er vellykket, vises dialogen nedenfor automatisk. Dersom
du vil se på preutfyllingsdata du tidligere har lastet ned, kan du istedenfor klikke på knappen ”Vis
preutfylte data” på båndet.
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Hvis du vil foreta en manuell kontroll av preutfyllingsdataene før du tar dem i bruk, kan du klikke på
knappen ’Skriv ut’. Du vil da få en utskrift inneholdende preutfyllingsopplysningene. Denne utskriften
kan du bruke som sammenligningsgrunnlag mot dine eksisterende data. 

Ønsker man å ta i bruk de preutfylte opplysningene, finnes beskrivelsen i neste kapittel. 

20.19.11.3Ta i bruk

Dersom du ikke har dialogen som viser de nedlastede preutfyllingsdataene, må du klikke på knappen
”Vis preutfylte data” på båndet. 

For å aktivere bruken av de preutfylte opplysningene, klikker du på knappen ’Ta i bruk’ nederst i
dialogen. 

Hva inneholder preutfyllingsdata 
Preutfyllingsdataene er hentet fra Skatteetatens interne registre, informasjon mottatt fra banker,
forsikringsselskaper, evt. arbeidsgivere og andre offentlige etater. Opplysningene gjelder i hovedsak
personlige forhold. 

Er preutfyllingsdataene feil eller mangelfulle, må opplysningene korrigeres og suppleres . 

Opplysninger om næringsforhold må i tillegg legges til av bruker. 

Tidligere registrerte data 
Ved aktivering av preutfylt informasjon, skiller Total mellom seksjoner som kan inneholde preutfylte
data, og seksjoner som ikke kan inneholde preutfylte data. 
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Seksjoner som kan inneholde preutfylte data blitt nullstilt før innsetting av preutfylt informasjon.
Seksjoner som ikke kan inneholde preutfylt informasjon beholdes. 

20.19.11.4Nedlasting av preutfyllingsdata for flere klienter

Når man har selvangivelsen fremme på skjermen og velger "Importer" kan man kun hente preutfylt
informasjon for en og en skattyer om gangen.

Har man ønske om å laste ned preutfyllingsinformasjon for flere skattytere samtidig, kan dette gjøres
ved å klikke på knappen Altinn og velge "Preutfyllingsdata (RF-1030) ute i klientregisteret.

I prefill-senteret kan du markere ønskede skattytere og klikke på knappen "Last ned". For merking/
avmerking av skattytere kan du høyreklikke på en skattyter og velge ønsket alternativ. 

Dersom man har ”orden” på fagsystemid’ene, slik at man benytter et lite antall forskjellige id’er, vil
man kunne laste ned preutfyllingsdata for alle selvangivelsene kun ved en eneste “altinn-pålogging
med forespørsel om pinkode til SMS”. 

Preutfyllingsdataene vil bli lagret kryptert i en egen katalog. Den første gangen man åpner en klient
og henter frem selvangivelsen vil man bli tilbudt å ta i bruk de nedlastede preutfyllingsdataene. Har
klienten flere selvangivelser, f.eks. hovedutøver og ektefelle, kan man ta i bruk preutfyllingsdata på
begge i en og samme operasjon.

20.20 Boligselskap/Boligsameie
20.20.1 Veiledning boligselskap/-sameie

Man kan nå registrere eiere i boligselskap og boligsameiere i eierregisteret. En eier opprettes i
eierlisten på venstre side.

Under fanen for boligselskap eller boligsameie legges det til en oppføring for hver leilighet som eieren
har. I et eksempel hvor en eier eier to leiligheter, opprettes eier en gang (på venstre side) med to
oppføringer (en for hver leilighet).

Total-verdier
Øverst i bildet for boligselskap/sameie finnes det en knapp for ”Total-verdier”. Verdier som registreres
i denne dialogen, er de totale verdiene for boligselskapet. Andelene for hver enkelt eier regnes ut i fra
disse totalverdiene.

Brøk eller prosent?
I utgangspunktet er utregningen av andelsverdier lagt opp til å være brøk-utregning. Under knappen
for Total-verdier registreres tallet som skal være nevner (tallet under brøkstreken) i brøkutregningen.
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Verdien plasseres i feltet ”Totalt antall eierenheter”. For hver eier registreres teller (tallet over
brøkstreken). Total tillater også tellere med desimaler. Dersom det er mer hensiktsmessig med
prosent-angivelse, kan man få til dette ved å angi 100 som nevner under knappen for Total-verdier.
For hver eier angis da prosentsatsen som teller, f.eks 16,25 som teller gir da (16,25/100)*100 =
16,25%.

Eietid
For hver eier må det angis eietid fra og til. Som standard foreslås hele året. Dersom en leilighet
skifter eier i løpet av et år, må både selger og kjøper være registrert i registeret, med korrekt eietid.

Automatisk beregning av eierverdier
Andel av inntekter og kostnader registrert under Total-verdier, beregnes for eier ut i fra eiebrøk (eller
prosent) og perioden som eieren har eiet leiligheten. Selger av en leilighet vil få beregnet inntekter/
kostnader for sin eietid, og kjøper for resten. Formue og gjeld fordeles til den eieren som eier
leiligheten pr. 31.12.

Tilleggsutskrift
Når man har skjemaet fremme på skjermen har man også mulighet til å skrive ut "Informasjonsbrev til
andelseiere" med posthenvisninger i selvangivelsen og "Liste med innberettede beløp" ved hjelp av de
aktuelle kommandoene på båndet. 
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21 Anleggsregister
Anleggsregisteret i Total baserer seg på de kontoene som finnes i klientens kontoplan. Ønsker du å
endre kontotekster og eventuelt kontokoblinger må du derfor gjøre dette i saldobalansebildet til
klienten. 

Ved at du bruker Total Periode har du en fin anledning til å holde Anleggsregisteret løpende ajourført.
Når du kommer til årsoppgjøret har du et oppdatert grunnlag som du kan importere til
årsoppgjørsklienten ved å velge «Importer fra periode» når du står i Anleggsregister. 

På tilsvarende måte kan du i Periode velge «Importer fra årsoppgjør». Når du har endringer av
betydning for Anleggsregister utført under utarbeidelsen av årsoppgjøret får du dermed et oppdatert
anleggsregister.

21.1 Hente anleggsregister
Anleggsregisteret hentes frem ved at du på båndet velger Opplysninger | Regnskap |
Anleggsregister, og du kommer til skjermbildet som vist nedenfor.

Vær oppmerksom på at dersom du bruker Total Periode for løpende ajourhold av Anleggsregister kan
du benytte funksjonen Importer fra periode på menybåndet.

21.1.1 Fane: Anleggsregister

I dette bildet har du en oversikt over alle
anleggsmiddlene i anleggsregisteret.

Bildet består av ulike kolonner som bruker selv
kan skru av og på.
Ved å klikke på kolonnevelgeren oppe til høyre i
bildet får du frem en liste over alle kolonnene du
kan velge blant.

I anleggsregisterbildet har du også mulighet til
eksportere til PDF, Word og Excel.
Ved å klikke på eksport-ikonet oppe til høyre i
bildet kan du eksportere hele anleggsregisteret til
ønsket format.
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21.1.2 Fane: Avskrivning

Under fanen for Avskrivning kan du angi hvor mange måneder det skal avskrives for. Vi angir at det
ved korrekt valg av antall måneder ikke er differanser mellom anleggsregisterets avskrivninger og
bokført verdi avskrivninger. 
Ved kalkulering (F9) vil de avskrivningene som genereres her overføres til dialogen Avskrivninger. Det
er imidlertid ikke behov for å gå til dialogen Avskrivninger dersom du allerede har definert de
avskrivningene som skal bokføres. 

Basert på det som defineres av avskrivninger under denne fanen utarbeides systemposteringer som
oppdaterer endelig saldobalanse og regnskapet. Dokumentasjon av posteringene finner du i rapporten
Posteringsbilag.

21.1.3 Fane: Avstemming

I dette bildet viser vi en avstemming av Anleggsregisterets bokførte verdier og avskrivning
sammenholdt med regnskapet. Dersom det er differanser her, tilsier dette oppfølging av driftsmidler
med angivelse av hvilke konti det er differanser på, som gjør deg i stand til både å avdekke og
korrigere for eventuelle differanser.

21.1.4 Fane: Noter

Denne fanen viser deg noteoppstilling slik noter for henholdsvis varige driftsmidler og immaterielle
eiendeler genereres til årsregnskapet. Det er da en forutsetning at du i bildet Noter | Note
anleggsmidler har definert at notegrunnlaget baseres på «Anleggsregister».

21.2 Detaljkort anleggsmiddel
Detaljkortet for et anleggsmiddel hentes frem ved å klikke på Konto, ID eller Beskrivelse på linjen for
aktuelt anleggsmiddel.  

Programmet foretar automatiske beregninger basert på de opplysninger som du har registrerer i
detaljkortet.

Beløp skal normalt registreres med positivt fortegn, ettersom det fremkommer av  teksten til feltet
hvordan beløpet skal behandles. Eksempelvis skal «Akkumulert avskrivning 01.01» alltid registeres
med positivt beløp.

Du kan navigere fra felt til felt ved hjelp av Tabulator-tasten.

Ved evt. løpende ajourhold av anleggsregisteret i Total Periode vil vi foreslå at du er bevisst på valg av
«Nr.» i feltet bak «Saldogruppe». Registrering av rett informasjon her, vil gi deg økt effektivitet når du
senere kommer til årsoppgjøret.
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Det samme understrekes også ved vedlikehold av anleggsregisteret i Arsoppgjør, hvor du i RF-1084
(Avskrivningsskjema) kan benytte funksjonen«Hent tilgang/avgang» på menybåndet under området
for Anleggsregister. 

21.3 Automatisk avskrivningslengde
Total beregner en avskrivningsprosent basert på registrert informasjon i feltet «Levetid år:».
Årsoppgjør beregner i utgangspunktet 12 mnd avskrivning med mindre det er tilgang og avgang, hvor
vi beregner avskrivning fra og med måned for tilgang og til og med måned for avgang.

21.4 Velge kontonummer og saldogruppe for driftsmiddel
Hvert enkelt anleggsmiddel må kobles til en eksisterende konto i saldobalansen. De alternativene
som vises i nedtrekksmenyen er eksisterende konti i saldobalansen. Dersom du ønsker å legge til
en ny konto må dette gjøres i saldobalansen, for at den skal være tilgjengelig i nedtrekksmenyen på
detaljkortet. 

Basert på hvilken konto som velges vil Total foreslå hvorvidt anleggsmiddelet er avskrivbart
skattemessig eller ikke. Husk at dette kun er ment som en veiledning. Som bruker må du alltid ta
stilling til vårt forslag. 

På tilsvarende måte vil vi også foreslå saldogruppe basert på valg av konto. Vær oppmerksom på at
dersom du ikke har korrekt kobling på en konto i saldobalansen, vil dette kunne resultere i feil forslag
på saldogruppe. Du må derfor alltid ha et bevisst forhold til kontokoblinger i saldobalansen og
foreslått saldogruppe. 

Total foreslår også hvilken konto for regnskapsmessig avskrivning basert på valg av konto for knytning
av aktuelt anleggsmiddel. 

Av avgjørende betydning for våre forslag er kontoenes koblinger i saldobalansen (STD/NO). Dette
betyr at du må vurdere redigering av koblinger i saldobalansen, dersom du opplever at våre forslag
ikke er overensstemmende med dine forventninger. 

Den etterfølgende klassifisering av så vel konti, avskrivninger mv med virkning bl.a. for noter og
rapporter utarbeides på grunnlag av de til enhver tid eksisterende koblinger. Det er derfor viktig at du
som bruker kvalitetssikrer ditt arbeid både i saldobalansen og anleggsregisteret.

21.5 Bla mellom anleggsmidlene
Hvis du har detaljkort for et anleggsmiddel fremme på skjermen, kan du ved hjelp av knappene øverst
til venstre bla deg mellom de forskjellige anleggsmidlene.

21.6 Legge til nytt anleggsmiddel
Dersom du står i oversiktslisten, kan du under oppgaveområdet Anleggsmiddel velge kommandoen
"Nytt". Har du et detaljkort fremme, kan du benytte «Legg til»-funksjonen øverst til venstre i
detaljkortet for å legge til nytt anleggsmiddel.

21.7 Slette anleggsmiddel
I oversiktsbildet sletter du et anleggsmiddel ved å markere det for å klikke på slett-kommandoen på
båndet. Du kan også slette flere anleggsmidler samtidig. Har du detaljkortet fremme på skjermen,
klikker du på slett-symbolet på verktøylinjen.
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21.8 Avrundingsregler
Som standard avrunder Anleggsregisteret bokført verdi pr periodens slutt til 1-krone. Ved overføring
fra gammelt driftsmiddelkartotek til nytt anleggsregister beholder vi den avrunding som var definert i
gammelt kartotek. Innføring av nytt anleggsregister har medført at vi nå avrunder med virkning for alle
anleggsmidler.

Man står i anleggsregisterets oversiktsbilde hvis man ønsker å endre avrunding, og kan velge mellom
alternativene

Ingen avrunding (tilsvarer beløp med to desimaler)
1-krone
10-kroner
100-kroner
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22 Kontantstrømoppstillinger
Norsk RegnskapsStiftelse fremla høsten 1995 en foreløpig standard til ny kontantstrømoppstilling.
Basert på erfaringer under årsoppgjøret 1995 var det meningen at den skulle bli ny standard fra 1996.
Basert på erfaringene fra 1995 (de var negative) bestemte imidlertid Norsk RegnskapsStiftelse at det
ikke vil bli noen ny standard før ny regnskapslov ble satt i kraft. Nå gjelder ny regnskapslov, men
NRS forslaget til standard er fortsatt bare foreløpig. Derfor har vi i Total 2014 ikke foretatt noen
endringer i opprinnelig kontantstrømoppstillingen.

22.1 Hente kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen hentes frem ved å velge på båndet Noter | Kontantstrømoppstilling.

22.2 Indirekte- og direkte metode
I 1995 kom det forslag til nye kontantstrømoppstillinger. Disse er fortsatt bare foreløpige standarder. 
 

Enkelte brukere av kontanstrømoppstillinger, ønsker å benytte seg av de foreløpige standardene. Vi
har derfor integret oppstillingene, både den "Indirekte metoden" og den "Direkte metoden". Du henter
de frem på skjermen, ved å klikke på ønsket fane.
 

OBS: Når det gjelder tallene som skal inn på respektive nivåer i oppstillingene, så er det ingen
automatikk i innhenting. Her er alle felter "grønne", slik at det er du som bruker som foretar direkte
innlegging av tallene.
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23 Prinsipper/egenskaper/funksjoner knyttet til de offentlige
skjemaene

23.1 Ligningsskjemaer generelt
Piltast opp og ned beveger skjemaet opp og ned, mens Tabulator eller Enter flytter markør fra
felt til felt. Med musen kan man klikke i det feltet man ønsker å registrere opplysninger i.

23.2 Bruk av fortegn i ligningsskjemaer
Hovedregel: Alle data skal presenteres med positivt fortegn
så fremt man ikke mener det omvendte av ledeteksten.
Nedenfor har vi satt inn et utdrag  fra rettledningen til
Næringsoppgave 2, hvor prinsippene forklares. Prinsippene
gjelder for alle skjemaene og det fremkommer i de respektive
rettledninger.
 

Som det fremgår vil det faktisk være tekstfeltet til den enkelte
skjemalinje som avgjør presentasjonen. Viser det enkelte
felts ledetekst i skjemaet et – (minus) fortegn, skal tallet
altså vises positivt. Når det derimot gjelder enkelte poster i
skjemaet som kan være både + (pluss) og – (minus), da skal
imidlertid et negativt tall tastes som et – (minus). Det skal
altså være skjemaets ledetekst til det enkelte felt og det
fortegn som der er brukt, som gjelder når man ser på tallene
og som man praktisk må brukes hvis man eventuelt ønsker å
foreta en kontrollsummering på vanlig regnemaskin.
 

Fjorårstall: Som nevnt tidligere i avsnittene om
Saldobalanse og Fjorårstall, hentes alle fjorårstall til
næringsoppgavenes side 2 og 3, automatisk inn basert på de
UB-fjorårstall som er registrert på kontonivå i saldobalansen.
Dersom det er nødvendig med en individuell korrigering/
forflyttning vedr. fjorårstallene, gjennomføres den altså via
endringer på kontonivå i saldobalansen.

23.3 Utskrift av enkeltsider
Under arbeidet med årsoppgjøret kan det
være ønskelig å kunne skrive ut enkle sider
av et offentlig skjema. Hvis du har et
offentlig skjema fremme på skjermen, kan
du starte denne kommandoen fra båndet: 
Skjema | Skriv ut aktivt. Programmet
viser en dialogboks hvor du kan sette
sjekketegn foran de ønskede sidene.
 

OBS! Bruk denne funksjonen varsomt.
Endringer man foretar, kan ofte ha
ringvirkninger til flere sider, også til andre
skjemaer. Vi anbefaler derfor at man skriver
ut komplette skjemaer når man nærmer seg
slutten på årsoppgjøret for klienten.

23.4 Utfylling av merknadsfelt
I enkelte av de offentlige skjemaene er det satt av plass for at man skal kunne skrive merknader.
 

Hent frem aktuelt skjema på skjermen, og plasser feltmarkøren i skjemaets merknadsfelt. I de
"grønne feltene" skriver du ønsket tekst. Lengden på teksten tilsvarer skjemaets bredde og antall
linjer nedover er det antall det er plass til i merknadsfeltet.
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23.5 Spesifikasjon i Næringsoppgave 1 og 2
Med næringsoppgave 1 og 2,
side 2 og 3 fremme på
skjermen, har du mulighet til
å kunne se hvilke konti i
saldobalansen som er knyttet
til den enkelte post i n/o.

23.5.1 Vis spesifikasjon

Plasser feltmarkøren på det akutelle tallfeltet, slik at rammen står i feltet.
Tykk så på HØYRE musepeker.
Dialogen "Spesifikasjon av post" kommer frem.

23.5.2 Spesifikasjon av post

Som det fremgår får du en oversikt
over hvilke konti som er knyttet til
den aktuelle posten du står på, med
IB-saldo, eventuell +/-endring, og
UB-saldo i år og i fjor.
 

Denne spesifikasjonsmuligheten
kommer i tillegg til muligheten for
kontospesifisert Næringsoppgave 1
og 2 på skjerm (Ligningsskjemaer |
RF-1175/1167 | Kontospesifisert
næringsoppgave).
 

I tillegg kan du i dialogen for
utskrifter også bestille utskrift av
Næringsoppgave 1 og 2,
kontospesifisert.
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23.6 Utfylling av tilleggsskjemaer
Noen av skjemaene som
årsoppgjøret omfatter baserer seg
på opplysninger som ikke kan
hentes fra det vanlige tallmaterialet
som er registrert inn i Total via
saldobalansen. Vi tenker da på for
eksempel skjema for "Utleie av fast
eiendom" og lignende. 
 

Skjemaene ligger som en integrert
del i systemet, men det er du som
bruker som må registrere
opplysningene direkte inn i
skjemaene. Total vil hjelpe deg
med summeringer. Trykk
funksjonstast F9 for å få Total til å
beregne disse. 
 

Noen av tilleggsskjemaene kan du
opprette i ønsket antall. Har du
behov for å opprette et nytt skjema,
velger du på båndet: Skjema |
Nytt skjema.

23.7 Avkryssinger
I enkelte av ligningsskjemaene skal
det foretas avkryssinger i
forbindelse med "Ja" eller "Nei"
svar på enkelte spørsmål, f.eks.
side 1 i Selvangivelse 2.
 

Avkryssingene får du frem ved at
du plasserer musepekeren i aktuelt
svaralternativ og dobbelklikker. Det
samme gjelder også når du skal
fjerne en avkryssing.
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24 Tekstbehandling
Total inneholder en enkel tekstbehandler som du kan bruke til å skrive dine egne noter, års- og
revisjonsberetninger osv. Dokumentene som du skriver blir lagret sammen med de andre
klientdataene hvis du ikke bestemmer noe annet selv. Du kan også importere enkelte rapporter og
noter fra klientens årsoppgjørfil og viderebehandle dem selv i Total Tekstbehandling. Mulighetene er
mange.
 

24.1 Starte Tekstbehandling
Du henter Tekstbehandleren frem ved at du på båndet velger:  Noter | Tekstbehandling.

24.2 Skrive noter
Når du har startet opp programmet kommer du inn i et blankt bilde. Her kan du nå starte å skrive
dine noter, beretninger osv. Hvis du har skrevet dokumenter tidligere som du nå ønsker å fortsette på
eller bruke som utgangspunkt, kan du hente disse inn før du begynner å skrive. 
 

Merk! Du kan også ta utgangspunkt i noter og beretninger du har skrevet for andre klienter også. Du
må da hente dokumentet fra den katalogen som den aktuelle klienten benytter i Total. Hvordan du
henter inn dokumenter du allerede har skrevet er beskrevet i neste avsnitt.
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24.3 Hente dokument
Du henter inn et dokument ved å
velge på programmenyen: Åpne.
Programmet viser da en dialogboks
tilsvarende den du ser nedenfor. På
midten av dialogen vises hvilken
klientmappe som er aktiv. I dette
eksempelet er det katalogmappen
A102. som er aktiv. I denne mappen
finnes det dokument som heter
noter.rtf. Du kan hente inn dette
dokumentet ved å klikke på det slik
at det blir blått og så klikke på OK.
Ønsker du å avbryte innhentingen,
klikker du på Avbryt istedenfor.

24.3.1 Hente dokument fra annen klient

Hvis du vil hente et dokument som er skrevet for en annen klient, må du følge fremgangsmåten
ovenfor for å hente frem dialogboksen for henting av  et dokument. I oversikten over mapper på midten
av dialogen, må du dobbelklikke på mappen som heter «MOKASTET». Da vil alle klientmappene
vises i stigende rekkefølge under katalogen MOKASTET. Bla eventuelt nedover i listen til du finner
den klientmappen du er på jakt etter. Når du har funnet den, dobbelklikker du på den. Klientmappen
vil da vises som «åpen» og dokumentene som er plassert i denne klientmappen vil listes opp i listen
på venstre side av dialogen under overskriften «Filnavn». Klikk på den filen du ønsker og åpne slik at
den blir markert og klikk OK.
 

Du kan nå endre denne filen og lagre den i den nye klientens katalog etter at den er ferdig endret.
Hvis du er usikker på hvordan dette fungerer, kan du godt øve deg til du får en bedre forståelse på
hvordan dette fungerer.

24.4 Lagre dokument
Når du har skrevet et nytt dokument i
tekstbehandleren må du gi dokumentet et navn
den første gangen du velger lagringskommandoen.
Du starter lagringen ved å velge: Lagre på
programmenyen eller klikke på lagringssymbolet
på hurtiglinjen. Siden programmet ikke vet navnet
på filen, henter programmet frem en dialogboks
hvor du kan angi navnet på det nye dokumentet.
Navnet angir du i feltet for filnavn.
 
 

Neste gang du lagrer filen og dokument-navnet er
kjent, vil ikke Total vise denne dialogboksen.
Dokumentet blir lagret med det samme navnet
som tidligere, og den «gamle» utgaven blir
erstattet av det du har på skjermen. Hvis du
senere ønsker å endre navnet på dokumentet eller
plasseringen av filen, velger du kommandoen
Lagre som på filmenyen. Programmet vil da vise
en dialogboks. Du kan nå endre både plassering
og filnavn før du klikker OK.
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24.5 Endre skrifttype og størrelse
Du kan endre skrifttype og størrelse for individuelle
tegn, ord, setninger og avsnitt. Marker den teksten
du ønsker å endre og velg skrifttype og størrelse fra
listen som vist øverst på skjermen. Den første
boksen viser en liste over tilgjengelige skrifttyper,
den neste endrer størrelsen på teksten, men de siste
knappene endrer feltet, kursiv, understrekning osv.

24.6 Justere tekst
Du endrer tekstjusteringer ved å velge de ulike alternativene på
menybåndet. Tekstjusteringene påvirker hele avsnitt. 

24.7 Overføre tekstdokument til Word
Hvis du har tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word installert på maskinen din, kan du enkelt
overføre dokumenter/noter fra Tekstbehandling til Word. På båndet vises et symbol for "Word". Når
du klikker der, vil Word automatisk startes opp og det dokumentet du har fremme på skjermen i
tekstbehandleren blir automatisk overført til Word.
 

Når dokumentet er blitt overført på denne måten, kan du bruke din egen kunnskap og nyttiggjøre deg
alle de avanserte egenskapene som Microsoft Word inneholder.

24.8 Importere rapporter/noter fra årsoppgjørfil
Du kan importere rapporter og noter fra
klientens årsoppgjør og viderebehandle disse i
Total Tekstbehandling. Du henter disse inn i
tekstbehandleren ved å velge på båndet: Sett
Inn | Rapport.  Tekstbehandleren viser da en
liste over hvilke rapporter som kan hentes inn.
Innholdet i listen vil variere ettersom hvilke
programversjoner av Total du har.
 

1. Pek på rapporten eller noten du ønsker å
sette inn,og klikk på den slik at den blir
markert.

2. Klikk OK.
3. Grunnlagsdataene blir analysert og

rapporten blir oversatt til det dataformatet
som tekstbehandlingen benytter. Når
konverteringen er ferdig, vises rapporten
på skjermen.

Merk! Tekstbehandleren bruker de grunnlagsdataene som sist ble lagret. Hvis du har gjort endringer i
Total etter siste lagring, vil disse endringene ikke gjenspeile seg i den importerte rapporten. Hvis du
ønsker å få inn de siste endringene, må du lagre klientdataene før du kjører denne rutinen.



170Tekstbehandling

© 2015 Mokastet Data AS

24.9 Notemaler
Total leveres med et sett notemaler
som du kan benytte i ditt arbeid
med å utarbeide noter. I tillegg til de
ferdige malene, kan du legge til dine
egne noter i et oversiktlig register.
 

Du henter frem noteoversikten ved å
velge på båndet: Sett inn |
Notemal.
 

En oversikt over de tilgjengelige
notene vises i et hierarki tilsvarende
som i Windows Utforsker. Når du
velger en note på venstre side ved å
klikke på den, vil den valgte noten
bli forhåndsvist på den høyre siden.
På den måten er det enklere å finne
noten du vil ta utgangspunkt i.
 

Når du har funnet ønsket note,
klikker du på knappen "Sett inn".
Notemalen blir da satt inn i
tekstdokumentet på den plassen
hvor markøren var aktiv når du
hentet frem dialogboksen med
notemaler.

24.9.1 Legge til egne notemaler

Du kan legge til dine egne maler i notelisten hvis du ønsker det. Når du har redigert ferdig en note du
ønsker å ta vare på som en mal for fremtidig bruk, lagrer du filen med et beskrivende filnavn. Plasser
filen i katalogen \MOKASTET\TOTAL14\NOTEMALER\EGNE MALER.
 

Filnavnet du angir, vil komme frem som notenavn i listen. Du kan legge til egne underpunkter ved å
opprette nye mapper under "Egne maler". Husk å gi mappene "gode og beskrivende" navn, slik at det
blir enklere å finne frem.
 

(Du kan ikke legge til egne maler når du kjører i et delt Terminal-server miljø). 
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25 Overstyringsmulighet i Total
Som kjent er det i Total en rekke felt/områder hvor du som bruker ikke har, og normalt heller ikke
skal ha behov for å ha tilgang til. Vi tenker her på de forskjellige feltene i rapporter og skjemaer hvor
det ligger programkode og formler som kun blir oppdatert basert på de talldata du har registrert inn på
respektive nivåer i saldobalanse og registreringsbilder/dialogbokser.
 

Det kan imidlertid oppstå situasjoner hvor du av en eller annen grunn ønsker tilgang til et bestemt
felt.

25.1 Overstyre felt
Når vi nedenfor skriver for eksempel CTRL + F7, så betyr det:
 

Du holder CTRL-tasten nede, og trykker et kort trykk på funksjonstast F7.
 

Stå i det aktuelle skjermbildet og bruk funksjonene som beskrevet under:
 

CTRL + F7  =  Aktiviserer nedenstående egenskaper / muligheter.
CTRL + F8  =  Opphever feltets underliggende programkode.
 

Når du trykker CTRL+F8, blir feltet rødt. Tast inn ønsket tall, ENTER, og trykk på funksjonstast F9.
Kontroller at du har oppnådd ønsket resultat / effekt på de nivåer du ønsket. Kontroller også i
kontrollbildene (CTRL+F1) at det ikke er oppstått ukontrollerte differanser. Den røde fargen er TOTAL's
fremtidige «viktige melding» til deg som bruker at den underliggende programkode i feltet er blitt
overstyrt.
 

Ble resultatet slik du ønsket, lagrer du på vanlig måte.
 

CTRL + F10  =  Henter tilbake opprinnelig programkode i underliggende felt.
 

Dersom du ikke har oppnådd ønsket resultat / effekt ved overstyringen iflg. punkt 2, får du ganske
enkelt tilbake feltets opprinnelige programkode som du tidligere har opphevet under punkt 2.
 

Merk! Du må altså starte CTRL+F7 for å få tilgang til de andre funksjonene. Uten at denne er startet,
vil du ikke få noen reaksjon.
 

OBS! Ovenstående mulighet/egenskap brukes på eget ansvar for eventuelle differanser som måtte
oppstå på de forskjellige nivåer.
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26 Hovedbilde

26.1 Hovedbildets skjermbilde
Etter at du fra klientregisteret har startet innhenting av klienten, vil det være dette bildet programmet
kommer til og stopper i. Du er nå klar til å ta fatt på dine oppgaver.
 

 

Dette hovedbildet kommer du også tilbake til når du på hurtigmenyen klikker på symbolet "Hus", eller
trykker på funksjonstast F7.
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27 Klientopplysninger

 

I så vel regnskapet som i de offentlige skjemaene, fyller programmet automatisk ut alle nødvendige
firmaopplysninger på de respektive plassene. Det er derfor viktig at du legger inn korrekte
opplysninger og verdier i denne dialogen, slik at du siden  slipper tilleggspåføringer i de forskjellige
skjemaene.
 

Det fremkommer av  teksten foran de enkelte felt, hvilke opplysninger og verdier som skal legges inn.

27.1 Organisasjonsnummer
Her skriver du inn selskapets organisasjonsnummer. Det vil da komme frem  på respektive plasser i
de offentlige skjemaene. Som en følge av Skattedirektoratets AltInn program, vil det i forbindelse med
registrering av organisasjonsnummer bli foretatt en validetskontroll. Man får ikke lukket dialogen
dersom validetskontrollen viser et ugyldig organisasjonsnummer.

For automatisk innhenting av klientinformasjon fra Brønnøysundregistrene kan du klikke på knappen
"Oppslag" etter at du har registrert inn selskapets organisasjonsnummer.

27.2 Klientens navn og adresse
I disse feltene skriver du inn selskapets firmanavn, adresse, postnummer og poststed. Dette vil da
fremkomme på samtlige rapporter og offentlige skjemaer hvor navn skal fremkomme.
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27.3 Kommune
Her legger du inn selskapets
kommunenummer og skattekommune.
 

Bak feltet for kommune, er det en
"spesifikasjonsknapp" for underdialog.
Når du klikker på den får du opp en
oversikt over landets fylker og
kommuner. Velg aktuelt fylke og aktuell
kommune. Når du klikker OK får du
korrekt kommunenavn og –nummer inn i
feltet.
Kommunenavn og –nummer vil da
fremkomme på respektive plasser i de
offentlige skjemaene.

I stedet for å bla deg frem til aktuell
kommune kan du benytte sorterings-/
søkefeltene for både kommunenr og -
navn øverst i listen.

27.4 Telefon og telefax
Her skriver du inn selskapets telefonnummer. Telefonnummeret vil da fremkomme på respektive
plasser i de offentlige skjemaene. Telefaxnummeret er kun ment for intern informasjon og det vil ikke
fremkomme andre steder i programmet.

27.5 Epost adresse
Her skriver du inn selskapets e-post adresse. Denne e-post adressen vil bli lagt til i listen over
tilgjengelige e-post adresser ved oversendelse av årsregnskapet til Brønnøysundregistrene. 

27.6 Underskrift på ligningsskjema
Her skriver du inn navnet på den som skal signere på ligningsskjemaene. Det vil da komme frem på
respektive plasser i de offentlige skjemaene. 

27.7 NACE
Her registreres koden som indikerer hvilken (hoved)næring som foretaket driver innenfor. Du velger
blant alternativene ved å klikke på knappen bak feltet. NACE-kodene er en felles europeisk standard
for statistisk inndeling i forskjellige næringskategorier. Noen offentlige skjemaer krever nå denne
koden.

27.8 Ansatte
Gjennomsnittelig antall ansatte i regnskapåret registreres inn i dette feltet. Antallet kommer frem på
respektive plasser i de offentlige skjemaene.

Denne informasjonen blir automatisk overført til Note Lønnskostnader etc i Total Notesenter, og er
viktig å registrere for under Klientopplysninger for å få korrekt noteinformasjon. 

27.9 Antall aksjer
VIKTIG! Antall aksjer må registreres her for at Total skal kunne beregne riktig verdi pr.aksje i RF-
1028 side 4 post 490. I tillegg er antall aksjer nødvendig for korrekt informasjon på linjen for
Aksjekapital i årsregnskapets oppstilling under «Balanse, egenkapital og gjeld»
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27.10 Klientopplysninger PN

I enkeltpersonforetak vil innehavers navn kunne være noe annet enn foretakets navn. I
klientopplysningsdialogen for næringsdrivende vil det finnes et eget område hvor opplysninger om
innehaver kan registreres. I tilfeller hvor foretakets navn er det samme som innehaver, vil det ikke
være behov for å angi egen navninformasjon.

Opplysninger som er registrert om innehaver vil også fremkomme på RF-1030 Selvangivelse for
næringsdrivende.

27.11 Næringer
Som en følge av myndighetenes
prinsippendringer vedr. bruk av
næringsoppgaver, må det nå konkret
angis hvilken type næring som foretaket
driver. 

Du kan lese mer utfyllende informasjon
om hvordan flere næringer skal
samordnes i et eget kapittel som
omhandler dette.

Personinntekt gjelder kun for
Enkeltpersonforetak (EPF).
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27.11.1 Legg til næring

Du må definere den eller de næring(er) som
foretaket driver med. For hver næring må du angi
om det skal beregnes personinntekt eller ikke. Du
kan videre styre hvilke næringer som skal inngå
på det enkelte personinntektsskjema.

Personinntekt gjelder kun for Enkeltpersonforetak
(EPF).

I denne dialogen kan man også ta stilling til om
det skal fordeles næringsinntekt (og
personinntekt) mellom ektefeller. 

27.12 Revisor og regnskapsfører
Her angir du hvem som er klientens regnskapsfører
og revisor. Du kan enkelt ved å klikke på knappen
"Velg fra liste", velge blant de som er oppført i
listen, definere nye og/eller slette revisorer og
regnskapsførere fra denne dialogen.
Regnskapsførere og revisorer defineres i et eget
register. I nettverksinstallasjoner av Total er
registeret felles for alle brukerne.

27.12.1 Velge revisor/regnskapsfører

Du bestemmer hvem som skal
fremkomme som selskapets revisor/
regnskapsfører ved å klikke på
knappen Velg fra liste... .
Programmet viser da en liste over
tilgjengelige firmaer. Du velger ved å
markere ønsket linje ved å klikke på
den. Når du klikker OK, vil
programmet returnere
opplysningene til klienten.
 

 

Finner du ikke ønsket revisor/regnskapsfører, eller ønsker å oppdatere opplysningene kan du definere
nye, eller slette og endre registrerte opplysninger ved å benytte knappene "Legg til", "Rediger" og
"Slett".

27.12.2 Revisors navn

I næringsoppgaven side 1 skal revisornummer og revisjonsselskapets navn fremkomme. Dette er
opplysninger som hentes fra det sentrale registeret for revisors og regnskapsførers navn og adresse. I
tillegg til revisjonsselskapets navn, skal også revisors personlige navn fremkomme i eget felt.
Registrer derfor inn aktuelt navn her.
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28 Avskrivninger

 

28.1 Bedriftsmessige avskrivninger
Som følge av ny funksjonalitet ved bruk av Anleggsregister, vil avskrivninger generert i anleggsregister
under fanen for Avskrivninger, automatisk oppdateres i dialogen for Avskrivninger, og de blir bokført
med virkning for saldobalanse og årsregnskap. 

Hvis det er foretatt bedriftsmessige avskrivninger i saldobalansen (eksempelvis ved bruk av Total
Periode og Anleggsregister), vil man måtte påse at de samlede avskrivningene stemmer totalt med
anleggsregisteret. Dette vil det normalt gjøre, ettersom man da er i en situasjon med import av
anleggsregister fra Periode.

Dersom man ikke anvender Anleggsregister med beregning av avskrivninger regnskapsmessig, vil
man kunne ha komplette avskrivninger i saldobalansen, og man behøver da ikke foreta seg noe i
dialogen. 

Man kan også være i en situasjon hvor det i saldobalansen er registrert avskrivninger eksempelvis
pr.oktober. Man har da mulighet til å registrere avskrivninger for nov./des. i dialogen, alternativt å
bokføre disse under Tilleggsposteringer. 

Vi vil imidlertid oppmuntre til bruk av Anleggsregister.

28.2 Avskrivninger fra avskrivningsskjema
Dersom man benytter skattemessige verdier som ved bruk av f.eks næringsoppgave 1 kan man i
dialogen angi at man vil benytte skattemessige avskrivninger fra avskrivningsskjema som grunnlag i
avskrivningsdialogen.
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29 Kundefordringer
Ved valg av Opplysninger | Regnskap | Kundefordringer på menybåndet føres du over i bildet for
Kundefordringer. 

Her tar du stilling til både regnskaps- og skattemessige verdier for fordringer. Med hensyn til endelige
verdier fra dette bildet overføres disse til årsregnskapet og 

NB! Informasjon i RF-1167 Næringsoppgave 2 fylles ut basert på endelige verdier fra
"Kundefordringer". Det er ikke anledning til å registrere beløp på side 1 i næringsoppgaven
med hensyn til «Utregning av skattemessig verdi på fordringer». Dette skal gjøres i fanen
Skattemessige verdier i bildet for Kundefordringer.

De regnskaps- og skattemessige verdiene som genereres blir overført til Forskjeller for endelig
vurdering av midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier, RF-1167
næringsoppgaven, RF-1217 forskjeller.

29.1 Regnskapsmessige verdier
I fanen for Regnskapsmessig verdi vises aktuelle konti i bruk på området relatert til kunder med
virkning for både balansen og resultatregnskapet. 

Det er den regnskapsmessige avsetningen til tap på fordringer som endres / er redigerbar i bildet. 

I eksempelet overfor er (foreløpig) bokført avsetning til tap på fordringer med 39.000 redusert med
10.000 til 29.000. Motposten til endringen vises automatisk ved inntektsføring av 10.000 på konto
7839 Endring i avsetning tap på fordringer. 

Endringen genererer systempostering med virkning for endelig saldobalanse og årsregnskap, samt
påvirker også næringsoppgavens side 2 og 3 mht aktuelle poster. 

Vær ellers oppmerksom på at Foreløpig-kolonnen består av beløp fra aktuelle konti i saldobalansen
med kobling til STD-konti på området, MED TILLEGG AV eventuelle tilleggsposteringer.

29.2 Skattemessige verdier
Vi overfører aktuelle beløp i årets og fjorårets kolonne, fra aktuelle konti i saldobalansen. 

Evt endring av regnskapsmessig avsetning tap på fordringer er kun regnskapsmessig og skal som
kjent ikke påvirke skattemessig verdi. Den regnskapsmessige avsetningen er basert på skjønn og er
knyttet til risiko for latent tap i virksomhetens samlede kundefordringer. 

Den skattemessige beregningen av kundefordringer er derimot fastsatt i forskrift til skatteloven, og
fremgår på næringsoppgave 2 side 1. Som nevnt beregnes denne i bilde Kundefordringer med
automatisk overføring til næringsoppgaven.

Fjorårets kredittsalg og det skattemessige fradraget i fjorårskolonnen overføres fra fjorårsklienten. 

For klienter med fjorårstall er det derfor kun nødvendig å registrere inn årets kredittsalg i bildet for
korrekt beregning av skattemessig fradrag for kundefordringer. 

For nyopprettede klienter vil det evt være nødvendig med manuell registrering i hvite felt, med mindre
man laster ned fjorårstall fra Altinn.
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30 Varer
Valg av Opplysninger | Regnskap | Varer bringer deg til området for "Varer" i Total.

Menypunktet «Varer» er sammensatt av to bilder, hvor det øverste er et sammendrag med
oppsummering av aktuelle beholdningsalternativer samsvarende med spesifikasjonen av varelager i
RF-1167 – næringsoppgave 2 side 1. Verdiene overføres følgelig fra Sammendrag i Varer til
næringsoppgaven.

NB! Informasjon i RF-1167 – næringsoppgave 2 fylles ut basert på endelige verdier fra Varer. Det er
ikke anledning til å registrere beløp på side 1 i næringsoppgaven med hensyn til «Spesifikasjon av
varer».

I «Sammendraget» vises sum-verdier med overførte verdier fra fanene Regnskapsmessige og
Skattemessige verdier i tilhørende bilde med mulighet for justering av verdier. 

Vær oppmerksom på at eventuelle regnskapsmessige fjorårsverdier hentes til sammendrag fra
fjorårets saldobalanse. 

For at fjorårets skattemessige verdier skal synes i sammendraget registreres disse under justering
av verdier i fane for Skattemessige verdier for ny klient som skal rapportere skattemessige verdier for
fjoråret. 

For eksisterende klienter overføres eventuelle verdier fra fjorårets klientfil i forbindelse med
overføringsrutinen til nytt år.

De verdiene som genereres til sammendraget blir overført til Forskjeller for endelig vurdering av
midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier, RF-1167 næringsoppgaven, RF-
1217 forskjeller.

Under justering av verdier registreres evt ukurans med virkning både regnskaps- og skattemessig. 

30.1 Regnskapsmessige verdier
Feltet «Herav ukurans» er aktuelt i tilfeller hvor det allerede med virkning for (foreløpig) saldo i
saldobalansen allerede er bokført ukurans i økonomisystemet. I eksempelet nedenfor har dette
skjedd med 75.000. Før beholdningsendring er det dermed en skattemessig verdi på 650.000.
Redusert for beholdningsreduksjon utgjør skattemessig verdi 575.000.
Vær ellers oppmerksom på at Foreløpig-kolonnen består av beløp fra aktuelle konti i saldobalansen
med kobling til STD-konti på området, MED TILLEGG AV eventuelle tilleggsposteringer. 

I feltet «- Ukurans» har man anledning til å ta hensyn til ytterligere ukurans etter en fornyet vurdering,
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evt dersom denne det ikke er gjort noen vurdering av ukurans i forkant av tidspunktet for utarbeidelse
av årsoppgjøret. Dette illustreres i bildet under, hvor det også vises at man etter at beløp er registrert
i feltet kan ta stilling til hvilken konto i kontoplanen som beløpet skal kostnadsføres på. Her foreligger
det en egen konto 4310 Ukurans innkjøpte varer for videresalg. Etter ytterligere ukurans vil bokført
verdi regnskapsmessig være 550.000 (= 575.000 – 25.000), FØR beholdningsreduksjon med 75.000.
Sistnevnte registrering av ukurans med 25.000 genererer en systempostering som fremkommer i
rapporten Posteringsbilag med virkning for endelig saldobalanse og årsregnskap.

30.2 Skattemessige verdier
Som nevnt vil endringer av regnskapsmessige verdier påvirke de skattemessige verdiene. Etter at vi i
fanen for regnskapsmessige verdier beregnet 550.000 i beholdning, deretter redusert med
beholdningsreduksjon 75.000 til 475.000, overfører Total den samlede regnskapsmessige verdien til i
første kolonne i fanen for skattemessige verdier. 

Den regnskapsmessige verdien er da beregnet etter både ukurans og beholdningsendring. 

Etter regler for skattemessig verdsettelse av varer, er det ikke anledning til å redusere den
skattemessige verdien med ukurans. Samlet ukurans, i dette eksempelet 100.000, legges da til den
regnskapsmessige verdien, som gir en samlet skattemessig verdi med 575.000. 

Ved eventuelt behov for ytterligere justering av skattemessig verdi er det i kolonnen «Annen endring»
mulighet til å overstyre den skattemessige verdien.
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31 Lønn
Velg på menybåndet Opplysninger | Lønn og du kommer til område for Lønn.

Bruken av funksjonen for Lønn gir deg automatisk utfylt RF-1022 (Lønns- og pensjonskostnader).
Formålet med RF-1022 er å avstemme de innberettede og registrerte utbetalingene mot hva som er
innberettet og som har resultert i RF-1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift – Følgeskriv til lønns- og
trekkoppgaver.

Øverst finner du en Avstemming som oppsummerer og avstemmer registrert informasjon fra relevante
konti regnskapet som er aktuelle og er i overensstemmelse med hva som er utbetalt og innberettet
av oppgavepliktige og arbeidsgiveravgiftspliktige utbetalinger.

Videre har vi forslag til hvilke konti som normalt er arbeidsgiveravgiftspliktige og ikke, som også er
veiledende, men kan endres med virkning for oppsummeringen i Avstemmings-delen øverst i bildet.
Dersom man skal endre en konto fra fritatt til pliktig for AGA, setter man på en hake i kolonnen for
«Arb.giv.avgift». Da blir saldo på aktuell konto vist i kolonnen lengst til høyre for «Arb.giverpl.ytelser»
og oppsummert i kolonnen grunnlag, øverst i «Avstemming». 

Etter at du har satt inn og evt redigert konti under riktig avsnitt, vil «Avstemming» øverst går i null for
de ulike kolonnene og du er ferdig med området. 

Du har da avstemt årsregnskapet mot de innberetningene som er gjennomført av oppgave- og
arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser til Skatteetaten, og i tillegg automatisk utfylt RF-1022. Dette
skjema finner du under Ligningsskjemaer ferdig utfylt og klar for innsending sammen med øvrige
ligningsskjemaer.

31.1 Legg til konto
Registrering av informasjon i bildet gjøres enten ved «Klikk her» til venstre under de ulike avsnittene

Oppgavepliktige ytelser
Motkonto for naturalytelser
Pensjonskostnader
Refusjoner

eller til høyre ved «Legg til» på samme linje for avsnittene. 
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Etter at man har påbegynt innsetting av konti er man for ytterligere innsetting henvist til å benytte
«Legg til». 

Ved aktivering av «Klikk her» eller «Legg til» får man opp en dialog for utvelgelse av hvilke konti som
skal settes inn.

Utvalget som foreslås kan endres for Konti fra «Relevant utvalg» til «Alle» konti, tilsvarende med
hensyn til Saldo fra «Kun med saldo» til «Alle». 

Vær oppmerksom på at du ved innsetting av konti ser alle som er relevant på området Lønn, selv om
de har logisk tilhørighet på et av de fire kulepunktene 

Oppgavepliktige ytelser
Motkonto for naturalytelser
Pensjonskostnader
Refusjoner

Refusjon settes derfor inn når man er nede på punktet for «Refusjoner» selv om man også ser denne
kontoen selv om man står i «Legg til»-modus for «Oppgavepliktige ytelser». 

Etter hvert som konti har blitt satt inn eksempelvis under «Oppgavepliktige ytelser», vil disse ikke
vises ved etterfølgende innsetting under f.eks. «Tilskudd til pensjon». Dette er en sikkerhet for at man
ikke skal få satt inn samme konto flere ganger, noe som vil medføre feil i avstemmingen øverst i
bildet. 

31.2 Frie kontolinjer
Som alternativ til å velge en konto fra saldobalansen har du også mulighet til å legge til en «fri linje»
ved behov. Dette gjelder for alle de fire avsnittene på området Lønn. Normalt er det tilstrekkelig med å
legge til en aktuell konto fra saldobalansen, ettersom du også har mulighet til å benytte kolonnen
Korreksjon+/- under avsnittet for Oppgavepliktige ytelser.

31.3 Slett konto
Ved sletting av en eller flere konti setter man en hake foran aktuell konto / linje og velger «Slett» til
høyre på linjen for avsnittets overskrift.
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31.4 Utfylling av RF-1025
Tallmaterialet for RF-1025 kan enten importeres automatisk fra Altinn eller registreres manuelt.

Ved import fra Altinn har man to alternativer:

Import av en klient: Velg på menybåndet "Importer (Altinn)"
Import av flere klienter: Klikk på Altinn-knappen ute i klientregisteret og velg "Importer RF-1025"

For å få tilgang til bildet for registrering av manuelle verdier klikker man på RF-1025 (merket som
link).

OBS! Ved registrering av manuelle verdier må beløp registreres med positivt fortegn, da programmet
håndterer dette automatisk.
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32 Ligningsverdier

 Det er mulig å foreta registreringer av tilleggsopplysninger ned på kontonivå direkte fra dialogene.
Dette gjøres ved bruk av spesifikasjonsdialoger. Les mer om denne muligheten/egenskapen under
punktet "Spesifikasjonsdialoger".

32.1 Ligningsverdi, bygg og tomter
Her legger du inn ligningsverdiene i de respektive felter. 

Som kjent fikk vi i 2008 skjemaet ”RF-1098 Formue av næringseiendom”. Basert på utfylling av alle
beregninger og forutsetninger i dette skjemaet, kom man frem til den formuesverdien som skulle inn
på side 4 i RF-1028.

I henhold til de nye reglene, er det et krav om at formue fastsettelsen på utleide eiendommer skal
være basert på utfylling av RF-1098. Dersom dette er aktuelt for klienten og postene 401a og 401b,
skal fylles ut, vil programmet automatisk opprette RF-1098. Dette må da fylles ut for å komme frem
til formuemessig ligningsverdi 31.12.14.

Inndelingen i dialogen er den samme som fremkommer på side 4.

Er ligningsverdiene ulike de bokførte verdiene, fremkommer eventuell + eller - differanse spesifisert i
bilaget BEREGNING AV DIFFERANSER PÅ LIGNINGSVERDIER, og summen av dette igjen som en
egen linje i bilaget BEREGNING AV FORMUE.

Du kan bruke spesifikasjonsknappen bak det enkelte felt for å skrive mer detaljert informasjon om det
enkelte driftsmiddel som skal fremkomme i Selvangivelse 2, side 4. Har du flere bygninger og tomter
enn det er plass til i selvangivelsen vil det samtidig med utskrift av selvangivelsen også automatisk bli
skrevet ut et eget vedlegg med denne informasjonen.
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32.2 Ligningsverdi, driftsløsøre
Vi har programmert inn mest mulig automatikk i forbindelse med beregning av de skattemessige og
formuemessige verdier innenfor blant annet driftsløsøre. Dette vil si poster som er avskrivbare og
inngår i saldoavskrivnings-systemet. 
 

I utgangspunktet tar programmet en "horisontal summering" av alle 31.12 tall fra alle
avskrivningsskjemaene som er utfylt i saldosystemet og tar den samlede summen og setter den til
S-verdi på avskrivbare driftsmidler i noten for "Midlertidige forskjeller", og det samme beløpet som
formuesverdi i formueberegningen og på side 4 i selvangivelsen.
 

I saldosystemet kan det inngå forskjellige avskrivbare driftsmidler som i henhold til gjeldende regler
skal ha sine individuelle ligningsverdier i forbindelse med formueberegningen og som ikke er like de
skattemessige verdiene iflg. avskrivningsskjemaets 31.12 saldo.
 

Dette kan blant annet være når man har:
 

Når saldoen i saldoskjemaet er en "tom saldo"
 

OBS! MEGET VIKTIG! Det må da foretas en konkret og individuell beregning av de formuemessige
verdier på de forskjellige driftsmidlene. Videre må du registrere disse formuesverdier inn på respektive
nivåer her i ligningsverdi-dialogen. Er noen av de forhold som er nevnt ovenfor aktuelle, må du altså i
dette feltet konkret angi den formuemessige verdien på de driftsmidlene som skal inngå i post 402a
på side 4 i selvangivelsen.

32.3 Ligningsverdi, varebeholdning
I forbindelse med formueberegningen på side 4 i selvangivelsen i linjen 402c, Beholdning av varer,
setter  Total den formuemessige verdien på beholdningene av varer til sum S-verdier 31.12 iflg. noten
"Midlertidige forskjeller".
 

Det vil imidlertid kunne være tilfeller hvor den formuemessige verdien på hele, eller deler av
varebeholdningen skal være ulik S-verdiene. Dette kan blant annet være tilfelle i forbindelse med
fiskeoppdrett-industrien.
 

Er dette aktuelt for klienten, kan du overstyre S-verdien ved at du selv beregner samlet formuemessig
beholdningsverdi, og legger inn aktuelt beløp her.

32.4 Ligningsverdi, skip
Her legger du inn ligningsmessig verdi på skip og fartøy.
 

Er ligningsverdien ulik de bokførte verdier, fremkommer eventuell + eller - differanse spesifisert i
bilaget BEREGNING AV DIFFERANSER PÅ LIGNINGSVERDIER.

32.5 Ligningsverdi, ikke avskrivbare driftsmidler
Her legger du inn ligningsmessig verdi på eventuelle ikke avskrivbare driftsmidler. 
 

Er ligningsverdien ulik de bokførte verdier, fremkommer eventuell +eller - differanse spesifisert i
bilaget BEREGNING AV DIFFERANSER PÅ LIGNINGSVERDIER.

32.6 Ligningsverdi, utestående fordringer
Dette felt er knyttet opp mot post 406 Utestående fordringer på side 4 i selvangivelsen.
 

Total henter automatisk inn ligningsmessig formuesverdi til denne posten.
 

Da det kan være andre meninger om hvilken verdi som skal brukes som formuesverdi, kan du
eventuelt selv registrere inn samlet "ønsket" formuesverdi i dette feltet. Da vil beløpet i post 406 bli
overstyrt.



187 Total Årsoppgjør 2014

© 2015 Mokastet Data AS

32.7 Ligningsverdi, aksjer
Her legger du inn samlet sum av ligningsverdien på selskapets beholdning av aksjer. Dette gjøres
hvis ligningsverdien er ulik den bokførte aksjeverdien.
 

Beløpet du legger inn her overstyrer altså bokført verdi.
 

Beløpet som legges inn her går til linjen "Sum samlet verdi av aksjer" på side 4 i selvangivelsen i
post 421, og til linje 461 i skjema Verdsettelse av ikke børsnoterte aksjer.

32.8 Ligningsverdi, aksjer full verdi
Den ligningsmessige verdien på norske aksjer du har lagt inn i feltet over, benyttes altså som
formuemessig verdi på aksjene i post 421 i selvangivelsen side 4. Dette beløpet går igjen videre til
post 461 i "Verdsettelse av aksjene for ikke-børsnoterte selskaper".
 

Her i post 461 skal aksjene i norske selskaper føres opp til full verdi. Du må derfor selv beregne
samlet full verdi i henhold til reglene, og legge det aktuelle beløpet inn her. Dette vil da komme inn i
post 461.

32.9 Ligningsverdi, utenlandske aksjer
Her legger du inn samlet sum av ligningsverdien på selskapets beholdning av utenlandske aksjer.
Dette gjøres hvis ligningsverdien er ulik den bokførte verdien.
 

Beløp som legges inn her overstyrer altså bokført verdi. Dette vil da komme inn i post 422.

32.10 Ligningsverdi, aksjer i utenlandske selskaper
(omsetningsverdi)
Her legger du inn samlet sum av ligningsverdien på aksjer i utenlandske selskaper (antatt
omsetningsverdi). Dette vil da komme inn i post 462.

32.11 Ligningsverdi, panteobligasjoner
Her legger du inn samlet sum av ligningsverdien på panteobligasjoner. Dette gjøres hvis
ligningsverdien er ulik den bokførte verdien. Beløp som legges inn her overstyrer altså bokført verdi.
Dette vil da komme inn i post 407.

32.12 Ligningsverdi, obligasjoner
Her legger du inn samlet sum av ligningsverdien på selskapets beholdning av obligasjoner. Dette
gjøres hvis ligningsverdien er ulik den bokførte verdien av obligasjonene.
 

Beløpet du legger inn her overstyrer altså bokført verdi. Beløpet som legges inn her går til linje 409 på
side 4 i selvangivelsen.

32.13 Ligningsverdi, andel DL-selskap
Her legger du inn differansen mellom regnskapsmessig og ligningsmessig verdi på eventuelle andeler
i DL-selskaper. Dersom ligningsmessig verdi er større en regnskapsmessig verdi, må endringen
legges inn med positivt fortegn og omvendt. Beløpet vil da inngå i post 412 i selvangivelsens side 4.

32.14 Ligningsverdi, livsforsikringer
Her legger du inn formuemessig verdi på eventuelle livsforsikringer som selskapet har. Beløpet vil da
fremkomme som formuemessig verdi på side 4 i selvangivelsen i post 411.
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32.15 Annen formue, post 412
Dette felt er knyttet opp mot post 412 Annen formue på side 4 i selvangivelsen.
 

Total henter automatisk inn ligningsmessig annen formue til denne posten.
 

Dersom beløpet skal være et annet enn det som normalt fremkommer, kan du registrere inn samlet
beløp for "Annen formue". Da vil beløpet i post 412 bli overstyrt.

32.16 Gjeld, post 440
Dette felt er knyttet opp mot post 440 Gjeld på side 4 i selvangivelsen.
 

Total henter automatisk inn ligningsmessig gjeld til denne posten.
 

Dersom beløpet skal være et annet en det som normalt fremkommer, da kan du registrere inn samlet
gjeld i dette felt. Da vil beløpet i post 440 bli overstyrt.

32.17 Formue utlandet, post 463
Her legger du inn formuesverdi for eventuell formue i utlandet. Beløpet vil da inngå i post 463 på side
4 i selvangivelsen.

32.18 Verdier fra årsoppgjøret 2013
32.18.1 Ligningsverdi pr. aksje post 490 SA

Her legger du inn aktuelt beløp for ligningsverdi pr.aksje i fjor.
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33 Disponeringer

 

Ut av tekstene til de forskjellige avsetningsfeltene fremgår det hvilke opplysninger du kan/skal legge
inn, slik at programmet kan ta hensyn til disse.

33.1 Konsernbidrag 2014
Forutsetningene, behandlingen og automatikken for konsernbidrag på de forskjellige nivåer i
årsoppgjøret, er detaljert beskrevet nedenfor om hvordan Total behandler dette. Behandlingen av
konsernbidrag i Total er gjennomført i henhold til sirkulærer som er utgitt av Den norske
Revisorforening, og er videre basert på praktiske eksempler og forutsetninger beskrevet i kapittel 7
"Regnskapsføring av konsernbidrag" i boken om "Konsernregnskap", som ble utgitt i regi av Den
norske Revisorforening høsten 2000.

33.1.1 Konsernbidrag generelt

Føringen av konsernbidrag er blant annet avhengig av om selskapet er et mor eller datterselskap, og
om bidraget skal føres etter kostmetoden eller egenkapitalmetoden. 
 

Vi går ikke her nærmere inn på alle eventualiteter og problemstillinger knyttet til konsernbidrag, men
henviser til annen litteratur.
 

I Total er det kostmetoden som legges til grunn i forbindelse med behandlingen og automatikken
som er knyttet til dialogpunktene for gitt og mottatt konsernbidrag. 
 

Videre forutsetter vi i år som tidligere år, i forbindelse med programmert automatikk, at
konsernbidraget ligger innenfor alminnelig inntekt og at resultatene er opptjent i eierperioden. Dersom
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dette ikke er tilfelle, går vi ikke her nærmere inn på alle ytterligere problemstillinger og eventualiteter
som da kan oppstå i forbindelse med føringer av konsernbidrag, men henviser til annen litteratur om
dette. I slike tilfeller, vil det måtte være brukerens egen kunnskap om føringer av konsernbidrag som
må legges til grunn, og at han basert på dette selv gjennomfører eventuelle nødvendige overstyringer
på de forskjellige nivåer i årsoppgjøret. 

33.1.1.1 Konsernbidrag, gitt

OBS! Vi ber deg vennligst først lese hva som er skrevet over under avsnittene "Konsernbidrag 2013,
generelt", og "Konsernbidrag"  og "Konsernbidrag, er selskapet et morselskap?" om hvilke
betingelser og forutsetninger vi har lagt til grunn for behandling og automatiske føringer.

Morselskap som avgir:
Avgitt konsernbidrag vil for Mor være innskudd i Datter. Hos Mor regnskapsføres konsernbidrag til
Datter som en økning i investeringen i Datter. Det er kun nettobeløpet som øker investeringen, siden
skatteforpliktelsen også overføres.

I Total gjennomføres automatisk:
Brutto (100%) gitt konsernbidrag balanseføres som gjeld til Datter. NO post 2920.
Netto (73%) gitt konsernbidrag balanseføres som økning investering i Datter. NO post 1313.
Skatt (27%) på gitt konsernbidrag balanseføres som reduksjon av betalbar skatt. NO post
2500.
Netto (73%) gitt konsernbidrag føres opp og vises under "Overføringer" i resultatregnskapet.

Datterselskap som avgir:
Overføringer som er egenkapitaltransaksjoner, skjer med datterselskapets eier og skaper ikke
gevinst eller tap og skal ikke føres over resultatregnskapet, men direkte i balansen.

I Total gjennomføres automatisk:
Brutto (100%) gitt konsernbidrag balanseføres som gjeld til Mor. NO post 2920.
Netto (73%) gitt konsernbidrag balanseføres som reduksjon i annen egenkapital. NO post
2059.
Skatt (27%) på gitt konsernbidrag balanseføres som reduksjon av betalbar skatt. NO post
2500.
Netto (73%) gitt konsernbidrag føres opp og vises under "Overføringer" i resultatregnskapet.

 
Det er viktig at du selv foretar nødvendige kontroller av beregninger og føringer av
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konsernbidrag. 
 
Når det gjelder beregning av maksimalt konsernbidrag, følger den i det alt vesentlige reglene som for
utbytte. Vi henviser derfor til senere avsnitt hvor utbytte er omtalt og begrensningsreglene er forklart
nærmere, jfr. § 8-5 i aksjeloven.

33.1.1.2 Konsernbidrag, mottatt

OBS! Vi ber deg vennligst først lese hva som er skrevet over under avsnittene "Konsernbidrag 2014,
generelt" og "Konsernbidrag"  og "Konsernbidrag, er selskapet et morselskap?" om hvilke betingelser
og forutsetninger vi har lagt til grunn for behandling og automatiske føringer.
 
 

Morselskap som mottar:
Mottatt konsernbidrag anses som avkastning på investeringen, alternativt tilbakebetaling av investert
kapital.
 

I følge NorskRegnskapsStiftelse forslag til GRS om Resultatskatt, skal regnskapsmessig behandling
av skatteeffekten følge den regnskapsmessige behandlingen av den underliggende transaksjon. Dette
medfører at skattekostnad på konsernbidrag som inntektsføres i morselskapet som avkastning på
investering, skal regnskapsføres som skattekostnad i resultatregnskapet.
 

Skatteeffekten av konsernbidrag som regnskapsføres direkte mot egenkapitalen, skal derimot føres
direkte mot betalbar skatt eller utsatt skatt/skattefordel i balansen.

I Total gjennomføres automatisk:
Brutto (100%) mottatt konsernbidrag resultatføres som inntekt på investering i Datter. NO post
8005.
Brutto (100%) mottatt konsernbidrag balanseføres som fordring på Datter. NO post 1560.
Føring av eventuell resultatskatt og disponering av resultat følger vanlige regler.

 

Datterselskap som mottar:
I Total gjennomføres automatisk:

Vi legger til grunn at Datter har gått med underskudd og at utsatt skattefordel derfor er oppført
i balansen. (Dersom utsatt skattefordel 01.01 ikke er balanseført, se lenger bak i
brukerveiledningen under punkt 38.5.2.2)
Brutto (100%) mottatt konsernbidrag balanseføres som fordring på Mor. NO post 1560.
Skatt (27%) på mottatt konsernbidrag balanseføres som reduksjon av utsatt skattefordel. NO
post 1070.
Netto (73%) mottatt konsernbidrag balanseføres som økning av Innskutt annen egenkapital.
NO post 2030.
Da Innskutt annen egenkapital kan benyttes til å dekke Udekket tap, gjennomfører du denne
fondsoverføringen via dialogen."Balansejustering", i feltet "Andel av Innskutt annen egenkapital
anvendt til dekning av tap". 

 

Det er viktig at du selv foretar nødvendige kontroller av beregninger og føringer av
konsernbidrag. 

33.1.1.3 Konsernbidrag andel, ikke skattemessig

Dersom det i forbindelse med gitt/mottatt konsernbidrag er en del av bidraget som ikke er
skattepliktig eller er skattemessig fradragsberettiget, kan aktuell andel reguleres.
 

Den andel som registreres som "uten skattemessig virkning" blir ikke tatt med i postene 252 og 207 i
RF-1028 Selvangivelse.
 

I forbindelse med en eventuell innregistrering av beløp i disse felt, vil vi presisere at denne justering
kun påvirker disse postene, og IKKE evet. +/- i grunnlaget for skatteberegningen. Som vi tidligere har
skrevet i hovedavsnittet om konsernbidrag, forutsetter all programmert automatikk knyttet til skatt på
konsernbidrag, at konsernbidraget er gitt innenfor årets resultat for selskapet. 
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33.1.2 Konsernbidrag i Total

I disponeringsdialogen vises en overordnet oversikt over gitt og mottatt konsernbidrag. For å
registrere oppføringen, må man klikke på knappen «Spesifiser bidrag».

33.1.2.1 Automatiske posteringer og skjemautfylling

Opplysningene du registrerer inn i spesifikasjonsdialogene benyttes til å utarbeide automatiske
posteringer og skjemaføringer. Samtidig utarbeides også det påkrevde skjemaet RF-1206
Konsernbidrag automatisk.

33.1.2.2 Oversikt over gitt og mottatt konsernbidrag

Liste over gitt / mottatt konsernbidrag
I denne dialogen vises en liste over gitt og mottatt konsernbidrag. Du kan legge til nye, redigere eller
slette eksisterende oppføringer.

Registrere en ny oppføring
Det finnes to alternative metoder for å legge til en ny konsernbidrag-oppføring, «Veiviser» eller
«Avansert». Informasjonen som skal registreres er den samme, men veivisermodus gir deg en
trinnvis registrering, som gir plass til mer forklarende tekster. I begynnelsen anbefaler vi å bruke
veiviseren, mens du kan velge å benytte avansert registrering når du får mer erfaring i hvordan



193 Total Årsoppgjør 2014

© 2015 Mokastet Data AS

logikken i Total fungerer. 

Konsernspiss
Konsernspiss angis med organisasjonsnummer og navn på foretaket som er konsernspiss i
konsernet. Dette vil fremkomme i RF-1206 Konsernbidrag.

Skjemaføringer
Føringene som er et resultat av de registrerte konsernbidragene, vises i en liste med kolonner for
skjema, post, ledetekst til posten og beløp. Dette vil også fremkomme i RF-1206 Konsernbidrag.
Ønskes annen skjemaføring i RF-1206 enn det systemet foreslår, krysser man her av for "Manuell"
og feltene i RF1206 blir grønne for manuell registrering.

Mottatt utbytte (til Mor fra Datter)
For virksomheter som har kontrollerende innflytelse i annen virksomhet, vil det være god
regnskapsskikk å regnskapsmessig inntektsføre utbytte i det mottakene selskap, i det samme året
som utbytteavsetningen gjennomføres i det givende selskap.
 
Dersom du i Total ønsker størst mulig automatikk i aktuelle føringer og beregninger av dette i
forholdet til næringsoppgaven, anbefaler vi følgende fremgangsmåte i Total.
 
I feltet "Mottatt utbytte", registrerer du aktuelt beløp. Beløpet vil fremkomme på de forskjellige nivåer:
 

Først til inntekt i n/o 2, side 2, post 8005 Positiv resultatandel vedr. investering i DS, TS, og FKV, 
 

Videre til fradrag i n/o 2, side 4, post 0830 Overskuddsandel av investering i DS, TS og FKV (se
post 8005).

Utsatt skattefordel ikke balanseført (vedr. datter/søster mottar konsernbidrag)
Dersom selskapet ikke har bokført utsatt skattefordel blir posteringen i Total som følger:

Brutto (100 %) mottatt konsernbidrag balanseføres som fordring på morselskap post 1560 i NO.
Skatteinntekt (28 %) på mottatt konsernbidrag føres mot post 8300 i resultatet.
Innskutt annen egenkapital balanseføres mot post 2030 i NO.

Sitat fra «Årsregnskap i teori og praksis»: «Det kan virke ulogisk at mottatt konsernbidrag som øker
den skattepliktige inntekten (reduserer det skattemessige underskuddet til framføring), skal føre til en
skatteinntekt i resultatregnskapet. Men løsningen er likevel riktig. Begrunnelsen er at selskapet
burde ha oppført skattefordelen allerede før konsernbidraget ble gitt, fordi det var kjent med at det ville
motta konsernbidrag.» 



194Disponeringer

© 2015 Mokastet Data AS

33.1.2.3 Gi konsernbidrag

Giver
Angir om klienten er Mor eller Datter i forhold til foretaket som skal motta konsernbidraget.

Mottaker/ervervsdato
Mottaker må angis både med organisasjonsnummer og foretakets navn. Det må opplyses om
tidspunkt for når aksjene ble ervervet.

Konserntilknytning
Beskriv tekstlig hvordan konserntilknytningen forholder seg.

Stemmerett
Angi om det foreligger noen stemmerettsbegrensning. Svares det Ja, må begrensningen beskrives.

Konsernbidrag beløp
Angi beløp for konsernbidrag med og uten skattemessig virkning. Den andeles som registreres «uten
skattemessig virkning» tas ikke med i selvangivelsens post 252.

Kontoer som skal benyttes til føring
Total vil basert på konsernbidragtype foreslå konti i kontoplanen som skal benyttes for å føre
konsernbidraget i regnskapet. Første klientkonto av angitt type blir valgt. Du kan selv angi konto ved
å velge blant eksisterende konti i nedtrekkslisten. Finner du ikke ønsket konto, kan du opprette en
ny konto ved å velge «Legg til» i nedtrekkslisten, og fylle ut nødvendig informasjon for å opprette den
nye kontoen.

Forhåndsvisning av postering/skjemaføring
Total vil presentere hvordan det angitte konsernbidraget vil resultere i posteringer på den enkelte
konto og post i skjema. På den måten kan du se og kontrollere resultatet allerede mens du
registrerer konsernbidraget.
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33.1.2.4 Motta konsernbidrag

Mottaker
Angi om klienten er Mor eller Datter i forhold til foretaket som gir konsernbidraget.

Giver/ervervsdato
Giver må angis både med organisasjonsnummer og foretakets navn. Det må opplyses om tidspunkt
for når aksjene ble ervervet. 

Konserntilknytning
Beskriv tekstlig hvordan konserntilknytningen forholder seg.

Stemmerett
Angi om det foreligger noen stemmerettsbegrensning. Svares det Ja, må begrensningen beskrives.

Konsernbidrag beløp
Angi beløp for konsernbidrag med og uten skattemessig virkning. Den andelen som registreres «uten
skattemessig virkning» tas ikke med i selvangivelsens post 207.

Reduksjon kostpris
Dette feltet er tilgjengelig for registrering kun dersom mottaker er morselskap ovenfor giver, og
ervervsdato er innenfor regnskapsåret. I de tilfeller hvor aksjene er ervervet i løpet av året, skal den
delen av konsernbidraget som overstiger opptjent resultat i eierperioden sees på som en reduksjon av
investering i datterselskap. Andel angitt her føres derfor som en reduksjon av kostpris på aksjene
istedenfor som et vanlig konsernbidrag.

Kontoer som skal benyttes til føring
Total vil basert på konsernbidragtype foreslå konti i kontoplanen som skal benyttes for å føre
konsernbidraget i regnskapet. Første klientkonto av angitt type blir valgt. Du kan selv angi konto ved
å velge blant eksisterende konti i nedtrekkslisten. Finner du ikke ønsket konto, kan du opprette en
ny konto ved å velge «Legg til» i nedtrekkslisten, og fylle ut nødvendig informasjon for å opprette den
nye kontoen.

Forhåndsvisning av postering/skjemaføring
Total vil presentere hvordan det angitte konsernbidraget vil resultere i posteringer på den enkelte
konto og post i skjema. På den måten kan du se og kontrollere resultatet allerede mens du
registrerer konsernbidraget.

33.1.2.5 Konsernbidrag søsterselskap

Når det gjelder konsernbidrag mellom søsterselskap så skal dette bokføres som
egenkapitaltransaksjoner i begge selskapene, det vil si at bokføringen blir lik som om mottaker er
datter.

33.2 Aksjeutbytte
Beregning av maksimalt utbytte (endring fra 01.07.2013). Dette er en beregning som gjøres før
styrets vurdering.

Aksjeloven setter begrensninger i hva som kan deles ut som utbytte og konsernbidrag, jfr §§ 8-1 og
8-5.

Som en konsekvens av aksjelovens endringer med nye regler for utbytte i 2013 er det i Total en
oppdatert beregningsmodell for maksimalt utbytte.

I dialogen Disponeringer kan du under avsnittet Fradrag/justeringer legge inn eventuelle beløp som
skal komme til fradrag/justeres i beregningsmodellen. Samtlige poster med unntak av «Andre disp.
etter balansedagen innenfor maksimalt utbytte» skal legges inn med positive beløp. Fortegnene foran
teksten på linjen indikerer konsekvens for sum Fradrag/justeringer.

- Egne aksjer til pålydende
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Etter ordlyden i aksjeloven § 8-1 annet ledd skal det gjøres fradrag for pålydende verdi av egne aksjer
ervervet før balansedagen.  

- Kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjonærer

Det skal gjøres fradrag for kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjonær.

+ Kreditt og sikkerhetsstillelse oppgjort før beslutningstidspunkt

Det skal ikke gjøres fradrag for kreditt og sikkerhetsstillelse som er tilbakebetalt eller avviklet før
beslutningstidspunktet. Et beløp på denne linjen vil derfor redusere beløpet registrert på linje for «-
Kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjonær»

+ Kreditt til aksjonær som motregnes ved utbytte

Det skal ikke gjøres fradrag for kreditt og sikkerhetsstillelse som vil avvikles ved avregning i utbyttet.
Et beløp på denne linjen vil derfor redusere beløpet registrert på linje for «-Kreditt og
sikkerhetsstillelse til aksjonær»

+/- Andre disp. etter balansedagen innenfor maksimalt utbytte

Det skal gjøres fradrag for andre disposisjoner etter balansedagen som etter loven skal ligge innenfor
rammen av de midler som selskapet kan benytte til utdeling av utbytte. Eksempler på dette kan være
kapitalendringer som har funnet sted etter balansedagen. I aksjeloven §8-1, 1.ledd siste setning
fremgår at «det er den registrerte aksjekapitalen på beslutningstidspunktet som skal legges til
grunn». Dette betyr at en kapitaløkning etter balansedagen som er registrert på
beslutningstidspunktet skal redusere utbyttegrunnlaget, og følgelig øke sum fradrag/justeringer. I en
slik situasjon legges beløpet tilsvarende kapitaløkningen for aksjekapitalen inn som positivt beløp.
Motsatt vil en kapitalnedsettelse etter balansedagen, og som er registrert på beslutningstidspunktet,
øke utbyttegrunnlaget. Denne kapitalnedsettelsen registreres da på linjen med et negativt beløp.

I feltet «Avsatt beløp» legges inn aktuelt beløp som skal disponeres som aksjeutbytte. Dersom det
er aktuelt å avsette maksimalt utbytte, settes en hake for «Benytt maksimalt», og Total Årsoppgjør
beregner dette beløpet med virkning for feltet «Avsatt beløp» basert på de forutsetningene som
eventuelt foreligger på overnevnte poster. 

Modellen viser et maksimalt utbyttegrunnlag, men det presiseres at selskapet kun kan dele ut
utbytte så langt det etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet, jfr aksjelovens §§ 8-1,
4.ledd og 3-4.

Uavhengig av hva man legger inn som disponert utbytte er det viktig at man har klarert dette med
selskapets styre.

Beregningsmodellen hentes frem på skjerm ved å velge Rapporter | Regnskap | Maks. utbytte
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33.3 Disponeringer av årets resultat
Når det gjelder disponeringer av årets resultat har vi laget en fleksibel løsning hvor bruker i
disponeringsdialogen kan styre om f.eks underskudd skal føres mot overkursfond, annen egenkapital
eller udekket tap. De ulike føringene får umiddelbart effekt i årsregnskapet. I dialogen er det listet opp
ulike alternativer for Overskudd og Underskudd.

Aksjeselskap kan stiftes med en aksjekapital på kr 30.000,-, jfr aksjeloven. § 3-1. Stiftelsesutgiftene
kan dekkes av aksjeinnskuddet.

Ved disponering av årsresultatet kan opptjente resultater føres mot den negative egenkapitalposten
som kan oppstå i forbindelse med stiftelse av selskap. I Total løses dette ved å sette en hake for
«Stiftelsesutgifter motregnes EK».

33.4 Tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte
Endringer i aksjelovens utbyttebestemmelser har også brakt inn nye begreper «tilleggsutbytte» og
«ekstraordinært utbytte». 

Tilleggsutbytte er i praksis den gamle varianten av ekstraordinært utbytte, hvor man avsetter et
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utbytte som ligger innenfor det sist godkjente årsregnskapets utbyttegrunnlag, og ikke tidligere er
disponert i form av utbytte på ordinær generalforsamling. Dette utbytte krever behandling i
ekstraordinær generalforsamling, som før.

Som følge av at et tilleggsutbytte, på samme måte som ordinært utbytte, skal vises under
Overføringer under Resultatregnskapet, har vi implementert løsning for dette i under Opplysninger |
Diverse | Disponeringer. 

Her finner du en egen fane for behandling av både tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte.

Disse to variantene av utbytte vil kunne oppstå, men normalt ikke ofte. Vi har imidlertid gitt
funksjonalitet som fanger opp og håndterer hendelsene.
Det er av stor betydning at du som bruker har et aktivt forhold til hva som er status i den
eksisterende saldobalansen. Normalt vil du ha kjennskap til hva som eventuelt har skjedd hos
klienten med hensyn til tilleggsutbytte / ekstraordinært utbytte.
Bruken av feltene i bildet over medfører med virkning for både tilleggsutbytte og ekstraordinært
følgende:

Kolonnen 01.01. - 30.12.

I denne perioden vil et innsatt beløp kun vises under Overføringer for respektiv linje «Tilleggsutbytte»
eller «Ekstraordinært utbytte». Vi generer da en systempostering internt på 89-konti. Dette har
sammenheng med at aktuelt utbytte da normalt også er utbetalt.

Kolonnen 31.12.

Her anses det kun å være aktuelt med et tilleggsutbytte, som, ved registrering i feltet, genererer
systempostering til debet 8922 og kredit 2800, da dette forutsettes ikke å være utbetalt pr.31.12. I
tillegg vises aktuelt beløp også på egen linje «Tilleggsutbytte» i Overføringer under
Resultatregnskapet.
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Kolonnen 01.01. – GF 

I denne perioden befinner vi oss i intervallet fra nyttår frem til tidspunktet for ordinær
generalforsamling som behandler siste årsregnskap vi nå utarbeider. 

Et tilleggsutbytte i denne perioden skal bokføres som kortsiktig gjeld, og vi generer dermed
systempostering debet 8922 og kredit 2800. Samtidig vises aktuelt beløp på linje «Tilleggsutbytte» i
Overføringer under Resultatregnskapet. 

Et ekstraordinært utbytte i perioden etter årsskiftet og frem til ordinær generalforsamling, skal ikke
vises som gjeld, men tas med i noteopplysning for Egenkapital. Dette har vi følgelig implementert
med virkning for denne noten ved bruk av notesenter. 

For øvrig vises til at vi gir mulighet til å korrigere felter under Overføringer i Resultatregnskapet. Det
vises omtalt i punkt 10.4 i brukerveiledningen.
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34 Balansejustering

34.1 Debitorer blant kreditorer
Beløpet innlagt her vil inngå i posten "Andre fordringer" i balanse eiendeler, og videre øke posten
"Leverandører" i balansens egenkapital og gjeld.

34.2 Kreditorer blant kundefordringer
Beløpet øker automatisk sum kundefordringer i balanse eiendeler, og kommer samtidig frem i
balansen egenkapital og gjeld i linjen "Annen kortsiktig gjeld".

34.3 Motregning, tilgode konsern
Har man gitt konsernbidrag, har Total tidligere år automatisk motregnet dette mot eventuelt
tilgodehavende fra konsernselskap. Denne automatikk er tatt vekk. Nå blir det gitte konsernbidrag
kortsiktig gjeld uavhengig av eventuelt tilgodehavende (balansen "blåses" opp). Skal man motregne,
må man gjøre det i dette felt ved å legge inn aktuelt motregningsbeløp.

34.4 Motregning, gjeld konsern
Har man mottatt konsernbidrag, har Total tidligere år automatisk motregnet dette mot eventuell gjeld
til konsernselskap. Denne automatikk er tatt vekk. Nå blir det mottatte konsernbidrag kortsiktig
tilgodehavende uavhengig av eventuel gjeld  (balansen "blåses" opp). Skal man motregne, må man
gjøre det i dette feltet ved å legge inn aktuelt motregningsbeløp.

34.5 Andel av Annen EK overføres til fond for vurderings-forskjeller
Det kan være situasjoner hvor man har behov for å kunne overføre et beløp fra "Annen egenkapital" og
over til "Fond for vurderings-forskjeller". Dersom det er aktuelt med en slik overføring, registrerer du
inn "ønsket" beløp.

34.6 Andel av Betalbar skatt overføres til Kortsiktige fordringer
Det kan være situasjoner hvor man i balansen har behov for å kunne overføre et beløp fra betalbar
skatt over til kortsiktige fordringer. Dette kan blant annet oppstå i forbindelse med SkatteFUNN-
ordningen. I den forbindelse henviser vi til hva vi har skrevet her i brukerveiledningen om denne
ordningen i tilknyttning til dialog Overstyringer, felt Tilskudd SkatteFUNN.
 

Er det behov for en regulering/flytting av et netto tilgodehavende skatt, registrerer du inn aktuelt beløp
her. Da flyttes beløpet fra passiva post 2500 Betalbar skatt ikke utlignet, over til aktiva post 1570
Andre kortsiktige fordringer.
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35 Overstyringer

35.1 Overstyrt betalbar skatt
Det kan kanskje være aktuelt å foreta en overstyring av den betalbare selskapsskatten som
programmet automatisk har beregnet og postert. Registrer i så fall inn "ønsket" betalbar skattebeløp
for selskapet her og beløpet vil fremkomme i n/o, side 2, post 8300 Betalbar skatt.
 

Dersom selskapet på konto 2500, har liggende en saldo med for mye/lite avsatt skatt tidligere år og/
eller utbytte med godtgjørelsesfradrag, må det tas hensyn til disse +/- postene når du selv "beregner
og legger inn beløp for ønsket Betalbar skatt." 

35.2 Formueskatt, samvirkeforetak
Samvirkeforetak skal ikke betale vanlig selskapsskatt. Hvordan du kan "slå av" den vanlige
skatteberegningen så henviser vi til hva som er skrevet om dette i tilknytning til dialogen for "Skatt-
Avgift- mv". Når det gjelder eventuell formueskatt som selskapet i stedet skal betale, så beregner du
den selv, og registrerer inn beløpet her. Summen blir da belastet i resultatregnskapet.

35.3 Regulere skattegrunnlag +/-
Dersom du av "en eller annen grunn" ønsker å regulere det automatiske grunnlaget for beregning av
årets selskapsskatt, kan du bruke dette dialogfeltet. Legg merke til at dette er et +/- felt. Taster du til
eks. 1000 øker du skattegrunnlaget, tastet du -1000 redusrer du skattegrunnlaget.  

35.4 Tilskudd SkatteFunn
Fra 2002 kom SkatteFunn-ordningen for enkelte typer bedrifter. Revisorforeningen har gjennom
sirkulærer og artikler gitt enkelte anvisninger på føringsmetoder av tilskuddet, avhengig av om FoU-
utgiftene tidligere er blitt kostnadsført eller balanseført. Vi går ikke nærmere inn på alternativene her,
men henviser til aktuell literatur om periodisering osv. Som kjent skal tilskuddet administreres over
skatteseddelen og i den forbindelse skriver Revisorforeningen videre en av sine publikasjoner.
 

Spesifikasjon i balansen
Når foretaket gis tilsagn om tilskudd får den samtidig en fordring. Oppgjøret av fordringen
administreres over skatteseddelen. Fordring på tilskudd går til fradrag i skatt og trygdeavgifter.
Overstiger fastsatt fradrag den utliknede skatt, skal skattemyndigheten utbetale det overskytende
beløp ved avregningsoppgjøret etter skattebetalingsloven.
 

Nettoføring
De ulovfestede regler innenfor pengekravsretten i Norge, samt reglene om motregning av gjeld og
fordringer i IAS og IAS 32, tilsier at fordringen på tilskudd i regnskapsføres som en reduksjon av
skylding betalbar skatt (skattegjeld) i balansen. Detter er en følge av at ordningen administreres over
skatteseddelen, og at skattyter har rett til å få utbetalt overskytende beløp. Eventuelt beløp utover
skyldig betalbar skatt skatt i balansen, føres opp som en fordring på skattemyndighetene.
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Som en følge av disse føringsanvisningene, har vi i Total laget to dialogfelt, et her i dialogen for
overstyringer, og et i dialogen for balansejusteringer. Det tilskuddsbeløp som registreres inn her i felt
Tilskudd SkatteFunn, vil komme til fradrag i skatteberegningen og vises i skattenoten som et fradrag
i linjen med teksten "+/- For lite (for mye) avsatt skatt tidligere år/fradrag tilskudd SkatteFunn".
 

Dersom tilskuddsbeløpet overstiger årets samlede betalbare skatt, vil det oppstå et tilgodehavende
som i balansen (n/o 2 side 3, post 2500 Betalbar skatt, ikke utliknet) vises som et negativt beløp.
Som det fremgår av overstående føringsanvisninger skal et overskytende beløp føres opp som en
fordring på skattemyndighetene. En regulering/flytting av et netto tilgodehavende gjør du i dialogen for
Balansejustering, i feltet for "Andel av Betalbar skatt overført til Kortsiktige fordringer". Da flyttes
beløpet fra passiva post 2500 over til aktiva post 1570 Andre kortsiktige fordringer.

35.5 Skatt på ekstraordinære poster
Dersom du har ekstraordinære poster, skal skatt knyttet til disse poster vises som egen linje i
resultatregnskapet. I utgangspunktet beregner Total skatt samlet av selskapets inntekt. Dersom
selskapet til eks. har en ekstraordinær inntekt på kr. 10.000.-, skal skatten av dette kr. 2.800.- vises
på egen linje i resultatregnskapet. Da registrerer du 2.800 inn i feltet for "Andel betalbar skatt", og
trykker på knappen for Kalkuler. Da vil disse kr. 2.800 bli overført fra ordinær skatt til ekstraordinær
skatt.
 

Det samme gjelder dersom dette har tilknytting til utsatt skatt.
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36 Dato og årstall

 

Du som bruker vil kunne ha behov for å endre avslutningsdato og årstall i de forskjellige rapportene og
 skjemaene. Programmet kan dermed også brukes på regnskaper med avvikende regnskapsår, eller
på andre avslutningsperioder gjennom året.
 

I tilknytting til denne dialogens forskjellige datofelt, er det programmert en kalender. Når du klikker på
pilen i aktuelt felt, får du frem kalenderen. Her kan du bla mellom år og måneder. Når du klikker på
aktuell dato, får du automatisk korrekt datoformat inn i dialogfeltet.

36.1 Årsoppgjør for året
Programmet leveres med årstallet 2014 som standard i dette feltet. 
 

Dersom du skal bruke et annet årstall, registrerer du årstallet her.

36.2 Regnskapsperiode
Dette feltet gjelder for side 1 i Næringsoppgave 1 og 2. 
 

Vi leverer programmet 2014 med feltene utfylt med:
01.01.14  - 31.12.14.
 

Dersom det er aktuelt med andre datoer, foretar du
nødvendige endringer i disse feltene. 

36.3 Underskriftsdato
Datoen du legger inn her vil bli den datoen som fremkommer som underskriftsdato på samtlige
rapporter og skjemaer som skal undertegnes.
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37 Saldosammendrag

37.1 Sammendrag fra alle avskrivningsskjemaer
Du vil i avskrivningsskjemaet også kunne få et totalt sammendrag av alle summene på de forskjellige
nivåene. Det er også disse totalsummer som kommer inn her i saldosammendrag-dialogen.
 

Når du er inne i avskrivningsskjemaet og foretar innlegging av tall, vil du automatisk få oppdatert
tallene som ligger her i saldosammendrag-dialogen Dette gjelder også dersom du senere foretar
endringer. 
 

Etter gjeldende regler skal det foretas individuell 
 

"Gevinst-/tapsberegning i saldogruppene E, F, G,H,I,."
 

Selve beregningen og føringene gjennomfører du inne i de respektive avskrivningsskjemaene hvor
dette er aktuelt. 
 

Oppstår det gevinst, skal beløpet overføres til Gevinst- og tapskonto, i post 3
 

Oppstår det tap, skal beløpet overføres til Gevinst- og tapskonto i post 11.
 

Har du slike gevinster/tap, må du inn på båndet Opplysninger | Skatt | Gev. og tapskonto, og
direkte registrere inn de aktuelle beløp på respektive linjer direkte i skjemaet  for gevinst- og
tapskonto.

37.2 Skattemessige verdier
Den samlede summen som ligger i post 102 «Saldogrunnlag 01.01» her i dialogen, benyttes videre i
noten "Midlertidige forskjeller" 01.01,  som S-verdi på driftsmidler S-avskrivbare.
 

Den samlede summen som ligger i post 111 her i dialogen, benyttes videre i noten "Midlertidige
forskjeller" 31.12,  som S-verdi på driftsmidler S-avskrivbare.
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38 Hva ble årsresultatet?

 

I denne dialogen (som er for AS) vil du kunne se ca. 30 resultattall /nøkkeltall fra selskapets
regnskap og totale årsoppgjør samtidig. Dette innebærer at du ikke trenger å bla deg frem og tilbake
i årsoppgjøret, for å se hva resultatene er i de forskjellige rapportene. De vesentligste nøkkeltallene
har du altså stående i en enkel dialogboks.
 

Ut av teksten til de enkelte feltene i sammendraget av årsresultater, fremgår det hva tallene gjelder.

38.1 Når ble filen sist lagret?
Det kan være behov for å vite når man lagret årsoppgjørfilen sist.
 

Når du starter vanlig lagringsrutine, vil tidspunktet (oppe til høyre i skjermbildet) for siste lagring bli
oppdatert.
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39 Skatt-, avgift og avsetningssatser

 

Programmets forskjellige formler foretar utregning på de respektive steder etter de %-satser som til
enhver tid er innlagt i skatt og faktor-dialogen. Du kan selv kan endre satsene. Registrer derfor inn
årets maksimalt gjeldende eller ønskede (der det er mulig) %-satser.

39.1 Skatt selskapet
Det er vedtatt at skatt som skal utlignes på selskapets resultat skal være basert på 27 %.

39.2 Skatt utsatt skatt
I forbindelse med utsatt skatt/utsatt skattefordel, er det vedtatt at 27% skal benyttes i forbindelse
med beregningen.

39.3 Skjermingsrente
Inneværende års skjermingsrente blir ikke endelig fastsatt før i januar påfølgende år.

39.4 Sats avs. AGA
Arbeidsgiveravgift (gjeldende %-sats) vil kun ha virkning dersom du i avsetning-dialogen foretar
avsetninger til påløpt lønn og påløpte feriepenger.

39.5 Folketrygdens grunnbeløp
Folketrygdens grunnbeløp (1G) er for 2014 kr. 87.328.- 
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40 Utskrifter
Utskriftsdialogen finner du ved å gå på fil-menyen å velge Skriv ut eller ved å velge skriversymbolet
på hurtigmenyen. Du velger utskrift ved å krysse av for ønsket utskrift og klikke på OK.

Utskriftsdialogen er inndelt med toppnoder for Ligningsskjema, Årsregnskap, Diverse dokumentasjon
og Tekstbehandling. Når man nå krysser av for en av de nevnte toppnodene vil alle underliggende
skjemar/rapporter bli merket for utskrift. Klikker du på pilen til venstre for toppnoden vil den
ekspandere, slik at du ser alle undernoder. På den måten har du mulighet til å velge en og en
rapport.

Dialogen er tilpasset bruk ved hjelp av tastatur (hurtigtaster).

Alt + bokstav = Valg av element
Tab = Navigasjon mellom elementer 
Pil opp/ned = Navigere opp/ned 
Space = Velge element
+/- = Slå sammen treelement

 

Utskriftsalternativene er synlige på høyre side av dialogen. Velger man f.eks «Årsregnskap» vil
utskriftsalternativene Eliminert, balanse to sider, Eliminert, balanse en side og Ueliminert
fremkomme.

I tillegg til å skrive ut til Skriver og Skjerm har du også tilgang til PDF-fil, E-post og Portal direkte i
dialogen. Alternativet for portal benyttes til å publisere dokumenter til fil på Total Webrapportering.

Bortfiltrering av «unødvendige» utskrifter: Utskrifter som ikke er i bruk vil ikke fremkomme i
dialogen. Eksempler er noter hvis notesenter ikke er i bruk, spesifikasjon av post 7700,
skjemakommentarer til ligningsskjema etc.
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40.1 Forhåndsvisning av ligningsskjemaer/rapporter
Du kan produsere forhåndsvisning av alle
rapporter og ligningsskjemaer i Total. 

I utskriftsdialogen kan du angi om rapportene
skal sendes til skriver eller vises i
forhåndsvisning på skjerm. 

I tillegg har du i hvert enkelt arbeidsbilde (f.eks.
i årsregnskapet) en hurtigknapp for å
forhåndsvise rapporten til det aktuelle
arbeidsbildet du har fremme på skjermen. Du
kan også angi de forskjellige utskriftsvariantene
derfra ved å klikke på pil-symbolet bak
forhåndsvisningsikonet.

40.2 Utskriftsrekkefølge
Utskriftsrekkefølgen i Total avhenger i utgangspunktet av i hvilken rekkefølge du har krysset av for de
forskjellige skjemaene. Krysser du først av for RF-1030 og deretter RF-1167 osv., vil utskriftene bli
skrevet ut nettopp i denne rekkefølgen.

40.2.1 Utskriftsmal

Ønsker du å definere dine egne utskriftsmaler kan
du gjøre dette ved å klikke på knappen med tre
prikker bak utskriftsrekkefølgefeltet.

Klikk på knappen Ny for å opprette en ny
utskriftsmal. I dialogen som kommer frem angir du
først et navn for denne malen. Deretter markerer
du et skjema i listen og navigerer dette opp/ned/
topp/bunn ved hjelp av knappene til høyre. Den
samme prosedyrene gjør du for de andre
skjemaene, slik at du til slutt sitter igjen med den
ønskede utskriftsrekkefølgen.

Du kan når som helst gå inn å redigere eller slette
en utskriftsmal i listen.

40.3 Antall eksemplarer
På vanlig måte huker du av for de forskjellige utskrifter du ønsker. Så velger du antall (til eks. 3)  og 
starter. Da vil du få skrevet ut 3 sett med de utskrifter du har bestilt.

40.4 Utskrift av enkeltsider
Du kan skrive ut enkeltsider av de offentlige skjemaene når du har disse fremme på skjermen. Du vil
da finne denne kommandoen på båndet under Skjema| Skriv ut aktivt.
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40.5 Ligningsskjema
Her vises de ligningsskjemaene som er aktive for klienten.

40.6 Årsregnskap
40.6.1 Forside til regnskapet

Ønsker du å redigere de standard tekster som programmet leveres med, velger du på båndet 
Rapporter | Årsregnskap | Oppsett | Forsideinformasjon.

Du får opp en dialogboks hvor du velger om du vil redigere/benytte standard tekster eller skrive dine
egne tekster tilpasset den enkelte klient. 

Dersom du endrer i standard tekster og klikker OK, vil endringene bli lagret og senere skrevet ut som
standard på alle klienter.

Ved å høyreklikke i de ulike feltene vil man kunne velge variabler fra innholdslisten. Denne
funksjonaliteten gjelder både for "Standard" og "Tilpasset klient".
I forbindelse med overføring av klient til nytt år vil programmet oppdatere  disse variablene
automatisk, slik at opplysningene ikke trenger å vedlikeholdes av bruker manuelt.

40.6.2 Årsregnskap, resultat og balanse

Før start, velger du om vil ha «0-linjer» eliminert eller om du ønsker alle linjer utskrevet. Du kan også
velge om du vil ha balansen skrevet ut på en eller to sider.
 

Skriver ut følgende rapporter:
Resultatregnskap
Balanse, eiendeler
Balanse, gjeld og egenkapital

 

Velger du eliminert vil rapportlinjene som kun inneholder tall i årets eller fjorårets tallfelt bli skrevet.

40.6.3 Noter, notesenter

I de tilfellene hvor man har tatt i bruk notesenteret vil "Noter" fremkomme som utskriftvalg.

Alle notene under de forskjellige toppnodene Innledende, Nummererte, og Avsluttende vil da bli
skrevet ut. 

40.6.4 Kontantstrømanalyse

Skriver ut:
Kontantstrømoppstilling

40.7 Diverse dokumentasjon
40.7.1 Saldobalanse

Før du starter kan du i dialogpunktet «Utskriftsalternativ» velge ønsket type utskrift. Standard utskrift
av saldobalansen er «Med +/- og % -endring». Da får du saldobalansen med kontonummer,
kontotekst, foreløpig saldo for året, endring, endelig årets saldo og fjorårets saldo. 

Velg eventuelt «Kontoer med saldo», som viser innlagte saldobalansetall på de respektive konti.

Velg eventuelt «Alle kontoer» dersom du ønsker utskrift av alle definerte konti i saldobalansen.
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40.7.2 Årsregnskap, kontospesifisert

Skriver spesifikasjon over hvilke konti (med kontonummer. og kontotekst) som inngår i de enkelte
linjene, i så vel resultatregnskapet som balansens eiendeler, gjeld og egenkapital.
 

Du kan velge mellom to utskrifter. Enten med endelige saldi for i år og i fjor eller med en kolonne for
+/- endringer.

40.7.3 Posteringsbilag

Ved utskrift av posteringsbilag har du mulighet til å velge mellom alternativene "Tilleggs- og
systemposteringer", "Tilleggsposteringer" eller "Systemposteringer"

Posteringsbilaget kan brukes som bokføringsbilag i klientens regnskap. Bilaget inneholder en
fullstendig oversikt over alle beholdningsendringer, avskrivninger, avsetninger og disponering av
årsresultatet som ikke var postert i saldobalansen, men som Total nå automatisk har postert i det
totale årsoppgjøret. Ved bokføring av dette bilaget, vil det bli full overensstemmelse mellom klientens
årsoppgjør og totale bokførte saldi pr. 31/12.

Utskrift av tilleggsposteringen gir deg en spesifisert oversikt over alle tilleggsposteringer du har
foretatt på klienten gjennom årsoppgjøret.

40.7.4 Hovedbok

I rapporten for hovedbokutskrift er hver konto presentert med inngående, bevegelse og utgående
saldo. Rapporten kan f.eks benyttes som dokumentasjon i selskap som har så få bilag at de føres
som tilleggsposteringer.

40.7.5 Formue- og skatteberegning

Skriver ut fullstendig oversikt over alle enkeltposter som inngår i formueberegningen.
 

Skriver ut spesifisert oversikt over alle poster som inngår i bedriftens totale skatteberegning, inkludert
både tilleggs- og fradragsposter. Den gir også spesifikasjon av grunnlag for skatter, samt for mye
eller for lite avsatt skatt fra tidligere år.

40.7.6 Midlertidige forskjeller

Skriver ut følgende:

Eliminert spesifisert
Eliminert
Ueliminert
Ueliminert spesifisert

40.7.7 Årsresultater/nøkkeltall

Skriver ut sammendrag av årsresultater og nøkkeltall. Utskriften baserer seg på de tall og øvrige
opplysninger som til enhver tid beregnes i klienten.

40.7.8 Dialog- kontrollopplysninger

Skriver ut informasjon innlagt i dialogene. Denne utskriften gir en god og samlet oversikt over alle
disposisjoner som er foretatt i årsoppgjøret, og som sammen med saldobalansetallene fører frem til
alle årsresultat-tallene i sammendrag av årsresultat-dialogen.
 

Skriver også ut de 4 bildene «Kontroll av årsoppgjøret» som hentes frem på skjerm med Ctrl+F1. 
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40.7.9 Revisjonsområder

Skriver ut følgende rapporter:
Innkjøpsområdet Finansområdet
Lønningsomårdet Lagerområdet
Kostnadsområdet Salgsområdet
Driftsmiddelområdet Likviditetsområdet
Skatteområdet

40.7.10 Anleggsregister

Utskrift av anleggsregister. Du får en spesifisert oversikt over hvilke anleggsmidler som er opprettet
innenfor de respektive konti.
 

Utskrift Anleggsnote: Sammendrag anleggsregister. Denne utskriften gir et sammendrag fra de
aktuelle nivåer i anleggsregisteret over hvilke beløp som skal inn i den ordinære noten for
anleggsmidler. 

40.7.11 Regnskapspresentasjon

Du får en utskrift av «Regnskapspresentasjon» inneholdende en del sentrale nøkkeltall fra klientens
driftsregnskap og balanse. Den inneholder også grafiske fremstillinger av blant annet driftsinntekter
og fordeling av kostnader. Dersom du har fargeskriver vil den også kunne skrives ut  i farger.

40.7.12 Post 7700 i NO

Skriver ut en kontospesifikasjon av post 7700 i næringsoppgaven

40.7.13 Næringsoppgave, kontospesifisert

Skriver spesifikasjon over hvilke konti (med kontonummer og tekst) som er knyttet opp til alle
postene på side 2 og 3.

40.7.14 Konstantstrømspesifikasjon

Skriver ut en spesifisert rapport som viser grunnlagstallene for kontantstrømoppstillingen.

40.7.15 RF-1028 Vedlegg

Ved utskrift av denne rapporten vises en spesifikasjon av ligningsverdiene.
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41 Nøkkeltall

 

Denne informasjonen henter du ved at du på båndet velger Rapporter | Regnskap | Nøkkeltall.
 

I forbindelse med innhenting av klienten første gang under årsoppgjøret 2014 er eventuelle tall fra
2013 og tidligere år blitt overført.
 

Har du ønske om å legge inn de historiske nøkkeltallene manuelt, kan du gjøre det. Tallfeltene er
"grønne" slik at du kan legge inn de aktuelle tallene direkte i de respektive feltene.

41.1 Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste % baserer seg på kronemessig bruttofortjeneste iflg. linje 0250 i næringsoppgaven
dividert med sum salgsinntekter iflg. linje 0230.

41.2 Likviditetsgrad I
Likviditetsgrad I baserer seg på:
 

Omløpsmidler : Kortsiktig gjeld

41.3 Likviditetsgrad II
Likviditetsgrad II baserer seg på:
 

(Likvider + Finansinvesteringer + Kundefordringer) : Kortsiktig gjeld

41.4 Egenkapital %
Egenkapital % baserer seg på:
 

(Egenkapital x 100) : Totalkapital
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41.5 Totalrentabilitet %
Totalrentabilitet % baserer seg på:
 

((Resultatgrad før ekstraordinære inntekter + finanskostnader) x 100) : Gjennomsnittlig
totalkapital

41.6 Egenkapitalrentabilitet %
Egenkapitalrentabilitet % baserer seg på:
 

((Resultat før ekstraordinære inntekter - Skatt) x 100) : Gjennomsnitt av Egenkapital

41.7 Brutto resultatgrad
Brutto resultatgrad baserer seg på:
 

((Driftsresultat + Finansinntekter) : Driftsinntekter

41.8 Arbeidskapital
Arbeidskapital baserer seg på:
 

Sum omløpsmidler – Sum kortsiktig gjeld
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42 Konsernbidrag
Under punktet om dialog for Disposisjoner er det i avsnittet om konsernbidrag 2012, detaljert
beskrevet hvordan Total behandler gitt og mottatt konsernbidrag.

42.1 Bakgrunn for konsernbidrag i Total
Behandlingen av konsernbidrag i Total er gjennomført i henhold til sirkulærer utgitt av Den norske
Revisorforening, og er videre basert på praktiske eksempler og forutsetninger som er nærmere
beskrevet i kapittel 7 om Regnskapsføring av konsernbidrag i boken Konsernregnskap utgitt i regi av
Den norske Revisorforening høsten 2000. Vi anbefaler deg å lese boken!
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43 Kommentarer til saldobalansen
Som kjent er det mye automatikk som er bygget inn i Total og brukerne ønsker stadig mer av dette.
Dette betinger imidlertid at vi i forbindelse med de automatiske beregningene og posteringene, er mer
og mer er avhengige av å få enkelte av forutsetningene for beregningene spesifisert ned på kontonivå i
saldobalansen. Dette gjelder spesielt i forbindelse med beregninger knyttet til midlertidige forskjeller.
 

For å oppnå nødvendige spesifikasjoner, betinger vi nå ved første gangs opprettelse av nye klienter,
at det i saldobalansen gjennomføres full innlegging av fjorårets UB-tall spesifisert ned på kontonivå.
 

Eventuelle endringer på kontonivå i saldobalansens fjorårstall, vil da automatisk også oppdatere
aktuelle felt i næringsoppgavene og i årsregnskapet.

43.1 NS-4102 Norsk Standard Grunnkontoramme
Den kontorammen som er standard i Total, baserer seg på NS-4102.
 

Kommentarer til enkelte kontokoder
I utgangspunktet kan du ved hjelp av kontokodenes tekstfelt, fastslå hvordan programmet behandler
og posterer saldi som blir lagt inn. Debetsaldo tastes uten fortegn og kreditsaldo tastes med minus
fortegn.
 

Forklaring av enkelte kontokoder
Det vil være enkelte kontokoder som trenger noe nærmere forklaring. Disse kontokodene har fått en
forklarende tekst om spesielle forhold og betingelser som er knyttet til kontokoden.
 

Henvisningsfelt til post i Næringsoppgave 2 og 1
Til venstre for kolonnen med årets saldobalanse, er det 2 kolonner for henvising til hvilket
postnummer i næringsoppgavene de registrerte beløpene vil bli ført. 

Kolonnen til venstre viser: Postnr. i Næringsoppgave 2
Kolonnen til høyre viser: Postnr. i Næringsoppgave 1

43.2 Klasse 1: Eiendeler
Nr. Kontotekst NO2 NO1
 
1000 Forskning og utvikling 1000 1000
1020 Konsesjoner 1020 1000
1030 Patenter 1020 1000
1040 Lisenser 1020 1000
1050 Varemerker 1020 1000
1060 Andre rettigheter 1020 1000
1070 Utsatt skattefordel 1070 9999

OBS! Saldo på denne konto må være en "ren" 1/1 saldo og den er meget sentral i årsoppgjøret.
UB-saldo i f jor må stemme med IB-saldo i år.

Dokumentasjon og spesif ikasjoner over de R-verdier og S-verdier som danner grunnlag for
midlertidige forskjeller og utsatt skatt/utsatt skattefordel gjør man i Forskjeller pr. 1/1. 

Utfylling av Forskjeller er meget viktig, og man må sørge for at sum utsatt skattefordel i noten 1/1,
stemmer overens med 1/1 saldo på denne konto.

1080 Goodwill S-gruppe b 1080 1080
Denne kontoen inngår i saldosystemet. Skattemessig avskrivning foretas i avskrivningsskjema. 

Brukes Næringsoppgave 1, baserer skjemaet seg på bruk av kun skattemessige verdier. En
saldo på denne konto blir i første omgang benyttet som verdi i skjemaets post 1080 Goodw ill
(saldogruppe b). Når man så i neste omgang fyller ut nødvendig saldoskjema, vil det være
saldoskjemaets verdier (knyttet til saldogruppe b) som kommer inn i post 1080. Sørg derfor for at
det er nøyaktig likhet mellom saldo på denne konto, og aktuell saldogruppe i
avskrivningsskjemaet. Hvis ikke, oppstår det i N/O 1, en balansemessig differanse mellom aktiva
og passiva.

1100 Forretningsbygg S-gruppe 1105 1105
Denne kontoen inngår i saldosystemet. Skattemessig avskrivning foretas i avskrivningsskjema. 

Brukes Næringsoppgave 1, baserer skjemaet seg på bruk av kun skattemessige verdier. En
saldo på denne konto blir i første omgang benyttet som verdi i skjemaets post 1105
Forretningsbygg (saldogruppe h). Når man så i neste omgang fyller ut nødvendig
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Nr. Kontotekst NO2 NO1
avskrivningsskjema, vil det være avskrivningsskjemaets verdier (knyttet til saldogruppe h) som
kommer inn i post 1105. Sørg derfor for at det er nøyaktig likhet mellom saldo på denne konto, og
aktuell saldogruppe i avskrivningsskjemaet. Hvis ikke, oppstår det i N/O 1, en balansemessig
differanse mellom aktiva og passiva.

1110 Bygg og anlegg, hotell o.l S-gruppe h 1115 1115
Denne kontoen inngår i saldosystemet. Skattemessig avskrivning foretas i avskrivningsskjema. 

Brukes Næringsoppgave 1, baserer skjemaet seg på bruk av kun skattemessige verdier. En
saldo på denne konto blir i første omgang benyttet som verdi i skjemaets post 1115 Bygg og
anlegg, hotell og lignende (saldogruppe g). Når man så i neste omgang fyller ut nødvendig
avskrivningsskjema, vil det være avskrivningsskjemaets verdier (knyttet til saldogruppe h) som
kommer inn i post 1115. Sørg derfor for at det er nøyaktig likhet mellom saldo på denne konto, og
aktuell saldogruppe i avskrivningsskjemaet. Hvis ikke, oppstår det i N/O 1, en balansemessig
differanse mellom aktiva og passiva.

1117 Elektroteknisk utrustning i kraftforetak mv. S-gruppe g 1117 1117
Denne kontoen inngår i saldosystemet. 

Skattemessig avskrivning foretas i avskrivningsskjema. 

Denne kontoen benyttes ikke i personlige selskaper.

1120 Bygningsmessige anlegg S-gruppe h 1115 1115
Denne kontoen inngår i saldosystemet. Skattemessig avskrivning foretas i avskrivningsskjema.

Brukes Næringsoppgave 1, baserer skjemaet seg på bruk av kun skattemessige verdier. En
saldo på denne konto blir i første omgang benyttet som verdi i skjemaets post 1115 Bygg og
anlegg, hotell og lignende (saldogruppe g). Når man så i neste omgang fyller ut nødvendig
avskrivningsskjema, vil det være avskrivningsskjemaets verdier (knyttet til saldogruppe h) som
kommer inn i post 1115. Sørg derfor for at det er nøyaktig likhet mellom saldo på denne konto, og
aktuell saldogruppe i avskrivningsskjemaet. Hvis ikke, oppstår det i N/O 1, en balansemessig
differanse mellom aktiva og passiva.

1125 Fast teknisk installasjon i bygninger S-gruppe j 1120 1120
1130 Anlegg under utførelse S-gruppe h 1130 1130

Denne kontoen inngår i saldosystemet. Skattemessig avskrivning foretas i avskrivningsskjema.

Brukes Næringsoppgave 1, baserer skjemaet seg på bruk av kun skattemessige verdier. En
saldo på denne konto blir i første omgang benyttet som verdi i skjemaets post 1115 Bygg og
anlegg, hotell og lignende (saldogruppe g). Når man så i neste omgang fyller ut nødvendig
avskrivningsskjema, vil det være avskrivningsskjemaets verdier (knyttet til saldogruppe h) som
kommer inn i post 1115. Sørg derfor for at det er nøyaktig likhet mellom saldo på denne konto, og
aktuell saldogruppe i avskrivningsskjemaet. Hvis ikke, oppstår det i N/O 1, en balansemessig
differanse mellom aktiva og passiva.

1131 Bygg, anlegg, maskiner under bygging - for salg 9999 1131
Denne kontoen brukes kun i forbindelse med næringsoppgave 1.

1140 Jord, grøfter, frukttrær mv. 1150 1140
1145 Skog og grunn 1150 1150
1150 Tomter og andre grunnarealer 1150 1150
1160 Boliger inkl. tomter 1160 1160
1170 Ikke avskrivbar arbeiderbolig, utleiehytter mv. 1160 1160
1180 Investeringseiendommer 1180 1180
1190 Andre anleggsmidler, ikke avskrivbare 1290 1295

På denne konto må det IKKE føres driftsmidler som er R- og/eller S-avskrivbare. Da vil det kunne
oppstå feil i midlertidige forskjeller.

1200 Personbiler, maskiner, inventar S-gruppe d 1205 1205
Denne kontoen inngår i saldosystemet. Skattemessig avskrivning foretas i avskrivningsskjema.

Brukes Næringsoppgave 1, baserer skjemaet seg på bruk av kun skattemessige verdier. En
saldo på denne konto blir i første omgang benyttet som verdi i skjemaets post 1205 Maskiner,
personbiler, inventar (saldogruppe d). Når man så i neste omgang fyller ut nødvendig
avskrivningsskjema, vil det være avskrivningsskjemaets verdier (knyttet til saldogruppe d) som
kommer inn i post 1205. Sørg derfor for at det er nøyaktig likhet mellom saldo på denne konto, og
aktuell saldogruppe i avskrivningsskjemaet. Hvis ikke, oppstår det i N/O 1, en balansemessig
differanse mellom aktiva og passiva.

1210 Maskiner og anlegg under utførelse S-gruppe d 1205 1205
Denne kontoen inngår i saldosystemet. Skattemessig avskrivning foretas i avskrivningsskjema.

Brukes næringsoppgave 1, baserer skjemaet seg på bruk av kun skattemessige verdier. En
saldo på denne konto blir i første omgang benyttet som verdi i skjemaets post 1205 Maskiner,
personbiler, inventar (saldogruppe d). Når man så i neste omgang fyller ut nødvendig
avskrivningsskjema, vil det være avskrivningsskjemaets verdier (knyttet til saldogruppe d) som
kommer inn i post 1205. Sørg derfor for at det er nøyaktig likhet mellom saldo på denne konto, og
aktuell saldogruppe i avskrivningsskjemaet. Hvis ikke, oppstår det i N/O 1, en balansemessig
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differanse mellom aktiva og passiva.

1220 Skip, rigger S-gruppe e 1221 1221
Denne kontoen inngår i saldosystemet. Skattemessig avskrivning foretas i avskrivningsskjema.

Brukes næringsoppgave 1, baserer skjemaet seg på bruk av kun skattemessige verdier. En
saldo på denne konto blir i første omgang benyttet som verdi i skjemaets post 1221 Skip, rigger
mv. (saldogruppe e). Når man så i neste omgang fyller ut nødvendig avskrivningsskjema, vil det
være avskrivningsskjemaets verdier (knyttet til saldogruppe e) som kommer inn i post 1221. Sørg
derfor for at det er nøyaktig likhet mellom saldo på denne konto, og aktuell saldogruppe i
avskrivningsskjemaet. Hvis ikke, oppstår det i N/O 1, en balansemessig differanse mellom aktiva
og passiva.

1229 Fly S-gruppe f 1225 1225
Denne kontoen inngår i saldosystemet. Skattemessig avskrivning foretas i avskrivningsskjema.

Brukes næringsoppgave 1, baserer skjemaet seg på bruk av kun skattemessige verdier. En
saldo på denne konto blir i første omgang benyttet som verdi i skjemaets post 1225 Fly, helikopter
mv. (saldogruppe f). Når man så i neste omgang fyller ut nødvendig avskrivningsskjema, vil det
være avskrivningsskjemaets verdier (knyttet til saldogruppe f) som kommer inn i post 1225. Sørg
derfor for at det er nøyaktig likhet mellom saldo på denne konto, og aktuell saldogruppe i
avskrivningsskjemaet. Hvis ikke, oppstår det i N/O 1, en balansemessig differanse mellom aktiva
og passiva.

1230 Varebiler mv. S-gruppe c 1239 1239
Denne kontoen inngår i saldosystemet. Skattemessig avskrivning foretas i avskrivningsskjema.

Brukes næringsoppgave 1, baserer skjemaet seg på bruk av kun skattemessige verdier. En
saldo på denne konto blir i første omgang benyttet som verdi i skjemaets post 1239 Vare-,
lastebiler, busser mv. (saldogruppe c). Når man så i neste omgang fyller ut nødvendig
avskrivningsskjema, vil det være avskrivningsskjemaets verdier (knyttet til saldogruppe c) som
kommer inn i post 1239. Sørg derfor for at det er nøyaktig likhet mellom saldo på denne konto, og
aktuell saldogruppe i avskrivningsskjemaet. Hvis ikke, oppstår det i N/O 1, en balansemessig
differanse mellom aktiva og passiva.

1240 Andre transportmidler S-gruppe c 1239 1239
Denne kontoen inngår i saldosystemet. Skattemessig avskrivning foretas i avskrivningsskjema.

Brukes næringsoppgave 1, baserer skjemaet seg på bruk av kun skattemessige verdier. En
saldo på denne konto blir i første omgang benyttet som verdi i skjemaets post 1239 Vare-,
lastebiler, busser mv. (saldogruppe c). Når man så i neste omgang fyller ut nødvendig
avskrivningsskjema, vil det være avskrivningsskjemaets verdier (knyttet til saldogruppe c) som
kommer inn i post 1239. Sørg derfor for at det er nøyaktig likhet mellom saldo på denne konto, og
aktuell saldogruppe i avskrivningsskjemaet. Hvis ikke, oppstår det i N/O 1, en balansemessig
differanse mellom aktiva og passiva.

1250 Inventar S-gruppe d 1205 1205
Denne kontoen inngår i saldosystemet. Skattemessig avskrivning foretas i avskrivningsskjema. 

Brukes næringsoppgave 1, baserer skjemaet seg på bruk av kun skattemessige verdier. En
saldo på denne konto blir i første omgang benyttet som verdi i skjemaets post 1205 Maskiner,
personbiler, inventar (saldogruppe d). Når man så i neste omgang fyller ut nødvendig
avskrivningsskjema, vil det være avskrivningsskjemaets verdier (knyttet til saldogruppe d) som
kommer inn i post 1205. Sørg derfor for at det er nøyaktig likhet mellom saldo på denne konto, og
aktuell saldogruppe i avskrivningsskjemaet. Hvis ikke, oppstår det i N/O 1, en balansemessig
differanse mellom aktiva og passiva.

1260 Fast bygningsinventar med annen avskr.tid enn bygning S-gruppe d 1205 1205
Denne kontoen inngår i saldosystemet. Skattemessig avskrivning foretas i avskrivningsskjema.

Brukes næringsoppgave 1, baserer skjemaet seg på bruk av kun skattemessige verdier. En
saldo på denne konto blir i første omgang benyttet som verdi i skjemaets post 1205 Maskiner,
personbiler, inventar (saldogruppe d). Når man så i neste omgang fyller ut nødvendig
avskrivningsskjema, vil det være avskrivningsskjemaets verdier (knyttet til saldogruppe d) som
kommer inn i post 1205. Sørg derfor for at det er nøyaktig likhet mellom saldo på denne konto, og
aktuell saldogruppe i avskrivningsskjemaet. Hvis ikke, oppstår det i N/O 1, en balansemessig
differanse mellom aktiva og passiva.

1270 Verktøy mv. S-gruppe d 1205 1205
Denne kontoen inngår i saldosystemet. Skattemessig avskrivning foretas i avskrivningsskjema.

Brukes næringsoppgave 1, baserer skjemaet seg på bruk av kun skattemessige verdier. En
saldo på denne konto blir i første omgang benyttet som verdi i skjemaets post 1205 Maskiner,
personbiler, inventar (saldogruppe d). Når man så i neste omgang fyller ut nødvendig
avskrivningsskjema, vil det være avskrivningsskjemaets verdier (knyttet til saldogruppe d) som
kommer inn i post 1205. Sørg derfor for at det er nøyaktig likhet mellom saldo på denne konto, og
aktuell saldogruppe i avskrivningsskjemaet. Hvis ikke, oppstår det i N/O 1, en balansemessig
differanse mellom aktiva og passiva.

1280 Kontormaskiner S-gruppe a 1280 1280
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Denne kontoen inngår i saldosystemet. Skattemessig avskrivning foretas i avskrivningsskjema.

Brukes næringsoppgave 1, baserer skjemaet seg på bruk av kun skattemessige verdier. En
saldo på denne konto blir i første omgang benyttet som verdi i skjemaets post 1280
Kontormaskiner (saldogruppe a). Når man så i neste omgang fyller ut nødvendig
avskrivningsskjema, vil det være avskrivningsskjemaets verdier (knyttet til saldogruppe a) som
kommer inn i post 1280. Sørg derfor for at det er nøyaktig likhet mellom saldo på denne konto, og
aktuell saldogruppe i avskrivningsskjemaet. Hvis ikke, oppstår det i N/O 1, en balansemessig
differanse mellom aktiva og passiva.

1290 Andre driftsmidler, ikke avskrivbare 1290 1295
På denne konto må det IKKE ligge saldo som er knyttet til drif tsmidler som kan avskrives.

1296 Negativ gevinst- og tapskonto 9999 1299
Denne konto er spesielt knyttet til bruk av Næringsoppgave1, og er motkonto til 7890
Fradragsføring fra negativ gevinst- og tapskonto. Her føres til kredit årets andel av skattemessig
fradrag fra negativ gevinst- og tapskonto i henhold til skjemaet RF-1219 og til debet på motkonto
7890.

1297 Aktiva som KUN avskrives R-lineært 1290 1295
Det kan være tilfeller hvor man har driftsmidler som kun skal avskrives regnskapsmessig
ordinært. Eventuell ordinær avskrivning på saldoen, må gjennomføres på kontonivå i
saldobalansen.

Denne kontoen kan også benyttes dersom man har driftsmidler som skal avskrives lineært
skattemessig, ref post 120 i RF-1084 (for eks påkostninger på leide lokaler). Da vil den
skattemessige verdien i forskjeller hentes fra denne saldoen. Det forutsettes at man da har lik
verdi regnskapsmessig og skattemessig på gjeldende driftsmiddel.

1298 Demo.biler som ikke avskrives (formueverdi) 1290 1295
1299 Ikke avskrivbare driftsmidler 1290 1295

På denne konto må det IKKE føres driftsmidler som er R- og/eller S-avskrivbare. Da vil det kunne
oppstå feil i midlertidige forskjeller.

1300 Investeringer i datterselskaper 1313 1895
1310 Investeringer i annet foretak i samme konsern 1313 1895
1315 Investeringer i deltakerlignede datter- og konsernselskap 1312 1895
1320 Lån til foretak i samme konsern 1320 1599
1330 Investeringer i tilknyttet selskap 1332 1829
1331 Investeringer i deltakerlignede tilknyttede selskap 1331 1331
1340 Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 1340 1880
1350 Investeringer i aksjer og andeler 1350 1829
1359 Investeringer i aksjer og andeler, utenlandske 1350 1829
1360 Obligasjoner 1360 1869

Saldoen innlagt her er bokført verdi av ihendehaverobligasjonens ligningsverdi ved
formuesberegningen. Er imidlertid ihendehaverobligasjonens samlede ligningsverdi ulik den
bokførte på denne kontoen, legges samlet ligningsverdi for ihendehaverobligasjonen inn i
ligningsverdidialogen. Saldoen på denne kontoen overstyres da automatisk.

1370 Fordringer for eiere, styremedlemmer mm. 1370 1578
1380 Fordringer på ansatte 1380 1577
1390 Andre fordringer 1390 1599
1398 Langsiktige fordringer i utenlandsk valuta 1390 1595
1399 Forskuddsbetalt pensjonspremie 1395 1599

Saldo på denne konto vil fremkomme på linje «Regnsk. m. verdi pensjonspremiefond (oversk)» i
Forskjeller og vises i post 73 i RF-1217 Netto pensjonsmidler.

OBS! Det er meget viktig at du nøyaktig følger de
nedenstående konkrete føringsanvisninger dersom
du skal gjennomføre føringer på kontiene for
beholdningsendringer.

1400 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 1400 1495
Saldo kan være direkte beholdning 31/12. Dersom saldo er beholdning 1/1, må du føre årets
beholdningsendring på konto 1409. Les da kommentarene og føringsanvisningene til konto 1409.

1409 Beholdningsendring råvarer og halvfabrikata 1400 1495
Denne kontoen må kun benyttes i tilknytning til posteringer på 4090 "Beholdningsendring råvarer
og halvfabrikata". Hvis du bokfører beholdningsendringer, føres beholdningsøkninger debet 1409
og kredit 4090. Beholdningsreduksjoner føres kredit 1409 og debet 4090.

1420 Varer under tilvirkning 1400 1495
Saldo kan være direkte beholdning 31/12. Dersom saldo er beholdning 1/1, må du føre årets
beholdningsendring på konto 1429. Les da kommentarene og føringsanvisningene til konto 1429.

1429 Beholdningsendring varer under tilvirkning 1400 1495
Denne kontoen må kun benyttes i tilknytning til posteringer på 4190 "Beholdningsendring varer
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under tilvirkning". Hvis du bokfører beholdningsendringer, føres beholdningsøkninger debet 1429
og kredit 4190. Beholdningsreduksjoner føres kredit 1429 og debet 4190.

1440 Ferdige egentilvirkede varer 1400 1495
Saldo kan være direkte beholdning 31/12. Dersom saldo er beholdning 1/1, må du føre årets
beholdningsendring på konto 1449. Les da kommentarene og føringsanvisningene til konto 1449.

1449 Beholdningsendring ferdigproduserte varer 1400 1495
Denne kontoen må kun benyttes i tilknytning til posteringer på 4290 "Beholdningsendring
ferdigvarer". Hvis du bokfører beholdningsendringer, føres beholdningsøkninger debet 1449 og
kredit 4290. Beholdningsreduksjoner føres kredit 1449 og debet 4290.

1460 Innkjøpte varer for videresalg 1400 1495
Saldo kan være direkte beholdning 31/12. Dersom saldo er beholdning 1/1, må du føre årets
beholdningsendring på konto 1469. Les da kommentarene og føringsanvisningene til konto 1469.

1469 Beholdningsendring innkjøpte varer 1400 1495
Denne kontoen må kun benyttes i tilknytning til posteringer på 4390 "Beholdningsendring innkjøpte
varer". Hvis du bokfører beholdningsendringer, føres beholdningsøkninger debet 1469 og kredit
4390. Beholdningsreduksjoner føres kredit 1469 og debet 4390.

1470 Buskap (jordbruk) 1400 1495
Saldo på denne konto vil fremkomme i post 0150 i næringsoppgave 1 og 2.

1475 Selvproduserte varer (jordbruk) 1400 1495
Saldo på denne konto vil fremkomme i post 0160 i næringsoppgave 1 og 2.

1478 Rein, pelsdyr, pelsdyrskinn på lager 9999 1495
Saldo på denne konto vil fremkomme i post 0165 i næringsoppgave 1. Konto skal ikke benyttes
ved bruk av næringsoppgave 2.

1480 Forskuddsbetaling til leverandører (varer) 1570 1495
1490 Biologiske eiendeler 1490 1490
1500 Kundefordringer 1500 1500

OBS: MEGET VIKTIG! Saldoen innlagt her skal være netto sum kundefordringer etter at det er
gjennomført evt. konkrete regnskapsmessige avskrivninger for konstaterte tap på enkelte
kunder. En-bloc nedskrivning skal ikke redusere saldo, men føres på egen kreditpost på konto
1580. Ønsker du å spesif isere evt. beløp på "Kreditorer blant kundefordringer", skal beløpet ikke
påvirke denne saldoen, men legges inn i dialogen for balansejustering. Det vil da bli behandlet
korrekt i det totale årsoppgjøret.

1530 Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter 1530 1530
1539 Tilvirkningskontrakter løpende avregning 1530 1530

Denne konto benyttes dersom man har prosjekter under arbeid. Saldo på denne konto knyttes
opp til post 1530 i NO og til post 21 i RF-1217, Forskjellsskjema. Regnskapsmessig knyttes
kontoen opp til kundefordringer. Saldo på denne kontoen vil ikke vises i post 0430 på side 1 i NO.
Dersom man har behov for å overstyre S-verdi, så gjør man dette i Forskjeller, linjen «Prosjekter
under arbeid» i S-verdi kolonnen.

1550 Kundefordringer på selskap i samme konsern 1500 1500
1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern 1560 1599
1565 Kortsiktige fordringer mot eiere/styremedlemmer o.l 1565 1578
1570 Andre fordringer 1570 1599
1579 Tilgode merverdiavgift 1570 1599
1580 Avsetning tap på fordringer 1500 1500

Saldo på denne konto kan være årets UB-avsetning. Da er det imidlertid en betingelse, at årets
eventuelle endring i avsetning, må være ført på motkonto 7839 "Endring i avsetning tap på
fordringer" (MÅ IKKE føres på 7830 "Konstatert tap på fordringer", da blir det feil i
forutsetningene for utregningene i NO, side 1, post 0420).

Dersom man ikke har gjennomført årets endring i avsetning på konto nivå, kan man med
automatisk virkning gjennomføre årets avsetning i dialogen Kundefordringer, felt for «Endre» på
konto 1580.

1670 Krav på offentlige tilskudd 1570 1599
1700 Forskuddsbetalt leie 1570 1599
1710 Forskuddsbetalt rente 1570 1599
1740 Andre forskuddsbetalte driftskostnader 1570 1599
1750 Påløpt leie 1570 1599
1760 Påløpt rente 1570 1599
1780 Krav på innbetaling av selskapskapital 1780 1780
1800 Aksjer og andeler i foretak i samme konsern 1800 1829

Saldoen på denne kontoen behandles også som en formuemessig ligningsverdi. Skal
ligningsverdien være ulik den bokførte, må du legge inn samlet ligningsverdi for aksjene og
andelene i ligningsverdidialogen. Den bokførte verdien blir da overstyrt.

1810 Markedsbaserte aksjer 1810 1829
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Saldoen på denne kontoen behandles også som formuemessig ligningsverdi. Skal ligningsverdien
være ulik den bokførte, må du legge inn samlet ligningsverdi for aksjene i aktuelt felt i
ligningsverdidialogen. Den bokførte verdien blir da overstyrt.

1820 Andre aksjer 1810 1829
Saldoen på denne kontoen behandles også som formuemessig ligningsverdi. Skal ligningsverdien
være ulik den bokførte, må du legge inn samlet ligningsverdi for aksjene i aktuelt felt i
ligningsverdidialogen. Den bokførte verdien blir da overstyrt.

1829 Andre aksjer utenlandske 1810 1829
Saldoen på denne kontoen behandles også som formuemessig ligningsverdi. Skal ligningsverdien
være ulik den bokførte, må du legge inn samlet ligningsverdi for aksjene i aktuelt felt i
ligningsverdidialogen. Den bokførte verdien blir da overstyrt.

1830 Markedsbaserte obligasjoner 1830 1869
Saldoen på denne kontoen behandles også som formuemessig ligningsverdi. Skal ligningsverdien
være ulik den bokførte, må du legge inn samlet ligningsverdi for aksjene i aktuelt felt i
ligningsverdidialogen. Den bokførte verdien blir da overstyrt.

1840 Andre obligasjoner 1880 1880
Saldoen på denne kontoen behandles også som formuemessig ligningsverdi. Skal ligningsverdien
være ulik den bokførte, må du legge inn samlet ligningsverdi for aksjene i aktuelt felt i
ligningsverdidialogen. Den bokførte verdien blir da overstyrt.

1850 Markedsbaserte sertifikater 1840 1869
Saldoen på denne kontoen behandles også som formuemessig ligningsverdi. Skal ligningsverdien
være ulik den bokførte, må du legge inn samlet ligningsverdi for aksjene i aktuelt felt i
ligningsverdidialogen. Den bokførte verdien blir da overstyrt.

1860 Andre sertifikater 1880 1880
Saldoen på denne kontoen behandles også som formuemessig ligningsverdi. Skal ligningsverdien
være ulik den bokførte, må du legge inn samlet ligningsverdi for aksjene i aktuelt felt i
ligningsverdidialogen. Den bokførte verdien blir da overstyrt.

1870 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 1840 1869
Saldoen på denne kontoen behandles også som formuemessig ligningsverdi. Skal ligningsverdien
være ulik den bokførte, må du legge inn samlet ligningsverdi for aksjene i aktuelt felt i
ligningsverdidialogen. Den bokførte verdien blir da overstyrt.

1880 Andre finansielle instrumenter 1880 1880
Saldoen på denne kontoen behandles også som formuemessig ligningsverdi. Skal ligningsverdien
være ulik den bokførte, må du legge inn samlet ligningsverdi for aksjene i aktuelt felt i
ligningsverdidialogen. Den bokførte verdien blir da overstyrt.

1899 Individuelle poster (differansesaldo) 9999 1899
1900 Kontanter 1900 1900
1920 Bankinnskudd 1920 1920
1928 Bankinnskudd (bundet) 1920 1920
1929 Bankinnskudd utenlandske banker 1920 1920

Saldoen på denne konto fremkommer også som eget beløp på linje 410 "Innskudd i utenlandske
banker" i AS-selvangivelsen side 4.

1950 Bankinnskudd skattetrekk 1920 1950

43.3 Klasse 2: Egenkapital og gjeld
Nr. Kontotekst NO2 NO1
2000 Aksjekapital/Egenkapital, bundet 2000 2015
2010 Egne aksjer/Felleseid egenkapital 2010 2015

I henhold til gjeldende regler, skal "Egne aksjer ikke tas med når den underliggende
formuesverdien av aksjene i selskapet skal beregnes". En saldo på denne konto er derfor ikke
medtatt i Selvangivelse 2, side 4, formuesoppstilling.

2020 Overkursfond 2020 2015
Overkurs (tidligere overkursfond) er ikke lenger bundet egenkapital, jfr endringer i aksjeloven fra
01.07.2013. Overkurs kan utdeles som utbytte, men det forutsetter at selskapet etter utdelingen
har en forsvarlig egenkapital og likviditet. 

2030 Innskutt annen egenkapital 2030 9999
En saldo på konto for Innskutt annen egenkapital kan oppstå på forskjellige måter, men vi går ikke
her inn på de forskjellige eventualiteter, men henviser til annen litteratur om dette.

Vi konsentrerer oss her i våre kommentarer om den balanseføring som må gjennomføres på
konto for Innskutt annen egenkapital i et datterselskap, dersom det mottar konsernbidrag fra
morselskapet.
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Nr. Kontotekst NO2 NO1
Vi legger til grunn at datterselskapet har gått med underskudd og at Utsatt skattefordel derfor er
oppført i balansen fra tidligere.

Dersom du i dialog for Disponeringer, seksjon for Konsernbidrag, felt for Mottatt, registrerer inn
for eks. 100.000.- i mottatt bidrag, vil 73% av beløpet automatisk bli balanseført som UB-saldo på
2030 Innskutt annen egenkapital og 27% av beløpet som

reduksjon av UB-saldo på 1070 Utsatt skattefordel.

Det vil oppstå en saldo på konto 2030 i forbindelse med stif telse av et aksjeselskap, hvor deler
av aksjeinnskuddet benyttes til å stif te selskapet. Dersom nystif tet selskap går med overskudd,
så kan beløpet på konto 2030 nettes ut mot konto 2050 ved å sette en hake i dialogen
Disponeringer, "Stif telsesutgifter motregnes EK».

2040 Fond for vurderingsforskjeller 2042 2050
2041 Fond for vurderingsforskjeller, DL-selskap 2041 2050
2045 Fond for verdiendringer 2045 9999
2050 Annen egenkapital 2059 2050

Denne konto skal KUN inneholde årets IB-saldo dersom beløpet er KREDIT, dvs. at selskapet har
POSITIV egenkapital. En annen betingelse er at saldoen må stemme overens med UB-saldo i f jor,
som er registrert i kolonnen for f jorårstall. 

Dersom selskapet har udekket tap, dvs. NEGATIV annen egenkapital, skal et debet beløp ikke
føres på denne konto. Da skal beløpet føres som udekket tap som debet på konto 2080 Udekket
tap.

2054 Avsatt utbytte 2055 2055
2055 Innskudd kontanter 2050 2050

Denne konto er spesielt knyttet til personlige selskaper, les kommentarer til konto 2060
Privatkonto.

2056 Innskudd eiendeler 2050 2050
Les kommentarer til konto 2060

2057 Fradragsført bruk av privat bil 2050 2050
Les kommentarer til konto 2060. Motkonto til denne konto 2057 (som normalt nå vil ha kredit
saldo), vil være konto 7080 Bilkostnader, bruk av privat bil i næring. Den blir da ført videre som
en kostnad til tilsvarende post i Næringsoppgave 1 og 2, side 2.

2058 Positive egenkapitalkorreksjoner 2050 2050
Les kommentarer til konto 2060

2059 Negative egenkapitalkorreksjoner 2050 2050
Les kommentarer til konto 2060

2060 Privatkonto 2050 2050
Sum privatkonto, skal spesif iseres nærmere i Næringsoppgave 1, side 4, eller hvis man i stedet
har valgt å bruke Næringsoppgave 2, da skal privatkontoen spesif iseres i skjemaet i RF-1052
"Avstemming av egenkapitalen mv.", side 2.

For å få automatikk i utfyllingen av spesif ikasjonene av privatkontoen og
egenkapitalavstemmingen i de ovennevnte skjemaene, er det en rekke konti her i saldobalansen
som er knyttet til hver enkelt spesif ikasjonspost. 

I praksis betyr dette at du i forbindelse med registrering av årets saldo på privatkonto, skal du
ikke legge "alt i en sum", men i stedet fordele/spesif isere uttakene direkte på de aktuelle kontoene
fra 2061 til 2078. Dersom det er blitt tilført midler i løpet av året skal dette evt. føres på kontoene
2055 og 2056.

Dersom det ligger en saldo på konto 2060, vil beløpet automatisk komme i post 2061 i
spesif ikasjonen.

2061 Kontantuttak 2050 2050
Les kommentarer til konto 2060

2063 Uttak av driftsmidler 2050 2050
Les kommentarer til konto 2060

2064 Uttak av varer og tjenester 2050 2050
Les kommentarer til konto 2060

2065 Bolig i næringsbygg 2050 2050
Les kommentarer til konto 2060

2067 Lys og varme privat 2050 2050
Les kommentarer til konto 2060

2068 Private kostnader til elektronisk kommunikasjon 2050 2050
Les kommentarer til konto 2060

2069 Diverse andre private kostnader 2050 2050
Les kommentarer til konto 2060

2070 Skatter 2050 2050
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Nr. Kontotekst NO2 NO1
Les kommentarer til konto 2060

2075 Privat bruk av næringsbil 2050 2050
Les kommentarer til konto 2060. Motkonto til denne konto 2075 (som normalt vil ha debet saldo),
vil være konto 7099 Privat bruk av næringsbil (som da normalt bil ha kredit saldo). Den blir da ført
videre til tilsvarende post i Næringsoppgave 1 og 2, side 2, men da som et kreditbeløp, slik at det
blir en reduksjon av kostnadene.

2077 Premie til egen syke- og ulykkesforsikring 2050 2050
Les kommentarer til konto 2060

2078 Premie til tilleggstrygd for sykepenger 2050 2050
Les kommentarer til konto 2060

2080 Udekket tap 2080 2080
Denne konto skal kun inneholde årets IB-saldo dersom beløpet er DEBET, dvs. at selskapet har
NEGATIV egenkapital. En annen betingelse er at saldoen må stemme overens med UB-saldo i
f jor, som er registrert i kolonnen for f jorårstall.

Denne konto skal kun inneholde saldo dersom beløpet er debet, dvs. at selskapet har negativ
annen egenkapital.

2095 Negativ saldo 9999 2095
Denne konto er spesielt knyttet til bruk av Næringsoppgave 1. Normalt vil kontoen inneholde en
saldo tilsvarende 31/12-sum av evt. negative saldoer i saldoskjemaene RF-1084. Normal
motkonto vil være 3895 Inntektsføring fra negativ saldo. Årets inntektsføring av negativ saldo
føres debet 2095 og kredit 3895.

2096 Positiv gevinst- og tapskonto 9999 2096
Denne konto er spesielt knyttet til bruk av Næringsoppgave 1, og vil normalt inneholde en saldo
tilsvarende 31/12 saldo RF-1219. Normalt vil denne være motkonto til 3890 Inntektsføring fra
positiv gevinst- og tapskonto. Her føres til debet årets andel av skatte messig inntekt fra gevinst-
og tapkonto i henhold til skjemaet RF-1219 og kredit på motkonto 3890.

2097 Betinget avsatt gevinst 9999 2097
2100 Pensjonsforpliktelser 2100 2100
2120 Utsatt skatt 2120 9999

OBS! Saldo på denne konto må være en "ren" 1/1 saldo og den er meget sentral i årsoppgjøret.
UB-saldo i f jor må stemme med IB-saldo i år.

Dokumentasjon og spesif ikasjoner over de R-verdier og S-verdier som danner grunnlag for
midlertidige forskjeller og utsatt skatt, gjør du i Forskjeller pr. 1/1.

Utfylling av forskjeller er meget viktig, og du må sørge for at sum utsatt skatt i Forskjeller 1/1
stemmer med 1/1 saldo på denne konto.

2130 Derivater 2130 9999
2160 Uopptjent inntekt 2160 9999
2180 Andre avsetninger for forpliktelser 2180 2995
2200 Konvertible lån 2200 2200
2210 Obligasjonslån 2210 2220
2220 Gjeld til kredittinstitusjoner 2220 2220
2240 Pantelån 2220 2220
2250 Gjeld til ansatte og eiere 2250 2910
2260 Gjeld til selskap i samme konsern 2260 2995
2270 Andre valutalån 2220 2275
2280 Stille intresentinnskudd og ansvarlig lån 2280 2289
2290 Annen langsiktig gjeld 2290 2995
2300 Konvertible lån 2310 2220
2320 Sertifikatlån 2320 2220
2330 Derivater 2330 9999
2340 Andre valutalån 2990 2995
2360 Byggelån 2990 2995
2380 Kassakreditt 2380 2380

Dersom det er kredit-saldo på denne konto, vil saldo bli postert i balansens passivaside på linjen
"Gjeld til krdittinstitusjoner". Dersom det er debet-saldo på denne konto, vil saldo automatisk bli
ompostert til balansens aktiva side på linjen "Bankinnskudd, kontanter o.l.

2400 Leverandørgjeld 2400 2400
Ønsker du å spesif isere et beløp på "Debitorer blant kreditorer", skal beløpet ikke påvirke denne
saldoen, men i stedet legges inn i balansejustering-dialogen. Da vil det bli behandlet korrekt i det
totale årsoppgjøret.

2460 Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 2460 2400
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet 2500 9999

En saldo på denne kontoen 31/12 blir automatisk (hvis debetsaldo) utgiftsført i tillegg til årets
utregnede skatter, eller (hvis kreditsaldo) fratrukket årets utregnede skatter
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Nr. Kontotekst NO2 NO1
   Avsatt skatt for året                    kr. (25.000,-)

-  Sum skatt if lg. mottatt ligning      kr.  22.497,-

= Gjenstående kreditsaldo             kr.   (2.503,-)

2510 Betalbar skatt, utlignet 2510 9999
Er ikke ilignet skatt betalt pr. 31/12, føres evt. skyldig beløp opp her. Saldo vil de inngå i
balanseposten "Annen kortsiktig gjeld" og formuemessig automatisk bli behandlet som gjeld.

2600 Forskuddstrekk 2600 2600
2610 Påleggstrekk 2600 2600
2620 Bidragstrekk 2600 2600
2630 Trygdetrekk 2600 2600
2640 Forsikringstrekk 2990 2995
2650 Trukket fagforeningskontingent 2990 2995
2690 Andre trekk 2990 2995
2700 Utgående merverdiavgift 2740 2740

Les kommentarer til konto 2740

2710 Inngående merverdiavgift 2740 2740
Les kommentarer til konto 2740

2740 Oppgjørkonto merverdiavgift 2740 2740
Blir samlet sum av saldiene innlagt på merverdiavgiftskontiene debet, mao. Selskapet har til gode
merverdiavgift, omposterer programmet automatisk til gode beløpet i balansens aktivaside i linjen
"Andre fordringer".

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 2770 2770
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift 2770 2770
2790 Andre offentlige avgifter 2790 2790
2800 Avsatt utbytte 2800 2995
2900 Forskudd fra kunder 2900 2900
2910 Gjeld til ansatte og aksjonærer 2910 2910
2920 Gjeld til selskap i samme konsern 2920 2995
2930 Lønn 2949 2949
2940 Feriepenger 2949 2949
2949 Utbetalte feriepenger 2949 2949
2950 Påløpt rente 2950 2950
2960 Påløpt kostnad for forskuddsbetalt inntekt 2990 2995
2967 Skyldige styrehonorarer 2949 2949
2968 Skyldig, ikke oppgavepliktig honorar 2990 2995
2969 Forskuddsbetalt inntekt 2990 2995
2970 Uopptjent inntekt 2970 9999
2978 Fremtidig garantiytelse 2980 2995
2979 Fremtidig serviceytelse 2980 2995
2980 Avsetninger for forpliktelser 2980 2995
2986 Avsetning til tap på kontrakter mv. 2980 2995
2987 GRS-avsetning, garanti- og service 2980 2995
2988 GRS-avsetning, revisjonshonorar 2980 2995
2989 GRS-avsetning, regnskapshonorar 2980 2995
2990 Annen kortsiktig gjeld 2990 2995
2999 Kortsiktig gjeld, ikke formuefradrag 2990 2995

43.4 Klasse 3: Driftsinntekter
Nr. Kontotekst NO2 NO1
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3000 3000
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig 3000 3000

Saldo på denne konto vil ikke inngå i beregningen av «Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for
videresalg» på side 1 i NO.

3060 Uttak av varer 3000 3000
3080 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon 3000 3000
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri 3100 3100
3120 Salgsinntekter tjenester, avgiftsfri 3100 3100

Saldo på denne konto vil ikke inngå i beregningen av «Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for
videresalg» på side 1 i NO.

3160 Uttak av varer 3100 3100
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3180 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon 3100 3100
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområder 3200 3200
3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområde 3200 3200

Saldo på denne konto vil ikke inngå i beregningen av «Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for
videresalg» på side 1 i NO.

3260 Uttak av varer 3200 3200
3280 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon 3200 3200
3300 Spesiell offentlig avgift for tilvirkede/solgte varer 3300 3300
3400 Spesielt offentlig tilskudd for tilvirkede/solgte varer 3400 3400
3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 3400 3400
3500 Garanti 3500 3900
3510 Service 3500 3900
3600 Leieinntekt fast eiendom 3600 3600
3605 Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig 3600 3605
3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler 3695 3695
3620 Annen leieinntekt 3695 3695
3650 Utleie av rettigheter – jakt, fiske mv 3695 3650
3700 Provisjonsinntekt 3700 3700
3850 Verdiendringer investeringseiendommer 3850 3850
3870 Verdiendringer biologiske eiendeler 3860 3960
3880 Gevinst ved avgang av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 3880 3900
3885 Gevinst ved avgang av finansielle anleggsmidler 3885 3900
3890 Inntektsføring fra positiv gevinst-/tapskonto 9999 3890

Denne konto er spesielt knyttet til bruk av n/o 1, og er motkonto til 2096 Positiv gevinst- og
tapskonto. Her føres til kredit årets andel av skattepliktig inntekt fra positiv gevinst- og tapskonto i
henhold til skjemaet RF-1219 og til debet på motkonto 2096.

3895 Inntektsføring fra negativ saldo 9999 3895
Denne konto er spesielt knyttet til bruk av Næringsoppgave 1 og de nødvendige føringer som må
gjennomføres dersom man har saldo på konto "2095 Negativ saldo". Årets inntektsføring av
negativ saldo føres kredit 3895 og debet 2095.

3900 Annen driftsrelatert inntekt 3900 3900
3909 Annen driftsinntekt, skattefri 3900 2054

Kontoens saldo behandles som en ikke skattepliktig inntekt. Saldoen blir derfor automatisk
fradragsført ved skatteberegningen og fradragsført i n/o 2, side 4, post 0840 "Andre skattefrie
inntekter".

43.5 Klasse 4: Varer og materialer
Nr. Kontotekst NO2 NO1

OBS: Det er meget viktig at du følger de nedenstående
føringsanvisninger dersom du bruker kontiene for
beholdningsendringer.

4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata 4005 4005
4060 Frakt, toll og spedisjon 4005 4005
4070 Innkjøpsreduksjon 4005 4005
4090 Beholdningsendr. råvarer og halvfabrikata 4005 4005

Denne kontoen må kun benyttes i tilknytning til posteringer på 1409 "Beholdningsendringer
råvarer og halvfabrikata". Bokfører du beholdningsendringer, føres beholdningsøkninger debet
1409 og kredit 4090. Beholdningsreduksjoner føres kredit 1409 og debet 4090.

4100 Innkjøp av varer under tilvirkning 4005 4005
4160 Frakt, toll og spedisjon 4005 4005
4170 Innkjøpsprisreduksjon 4005 4005
4190 Beholdningsendr. varer under tilvirkning 4295 4295

Denne kontoen må kun benyttes i tilknytning til posteringer på 1429 "Beholdningsendringer varer
under tilvirkning". Bokfører du beholdningsendringer, føres beholdningsøkninger debet 1429 og
kredit 4190. Beholdningsreduksjoner føres kredit 1429 og debet 4190.

4200 Innkjøp ferdig tilvirkede varer 4005 4005
4260 Frakt, toll og spedisjon 4005 4005
4270 Innkjøpsprisreduksjon 4005 4005
4290 Beholdningsendr. ferdigproduserte varer 4295 4295

Denne kontoen må kun benyttes i tilknytning til posteringer på 1449 "Beholdningsendringer
ferdigproduserte varer". Bokfører du beholdningsendringer, føres beholdningsøkninger debet
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1449 og kredit 4290. Beholdningsreduksjoner føres kredit 1449 og debet 4290.

4300 Innkjøp varer for videresalg 4005 4005
4360 Frakt, toll og spedisjon 4005 4005
4370 Innkjøpsprisreduksjon 4005 4005
4390 Beholdningsendr. varer for videresalg 4005 4005

Denne kontoen må kun benyttes i tilknytning til posteringer på 1469 "Beholdningsendringer
innkjøpte varer". Bokfører du beholdningsendringer, føres beholdningsøkninger debet 1469 og
kredit 4390. Beholdningsreduksjoner føres kredit 1469 og debet 4390.

4500 Fremmedytelse og underentreprise 4500 4500
4590 Beholdningsendring 4500 4500
4995 Beholdningsendring av egentilvirkede anleggsmidler 4995 4995

43.6 Klasse 5: Kostnader og arbeidskraft
Nr. Kontotekst NO2 NO1
5000 Lønn til ansatte 5000 5000
5080 Avsetning feriepenger 5000 5000
5090 Periodiseringskonto lønn 5000 5000
5100 Lønn til ansatte 5000 5000
5180 Avsetning feriepenger 5000 5000
5190 Periodiseringskonto lønn 5000 5000
5200 Fri bil 5000 5000
5210 Fri telefon 5000 5000
5220 Fri avis 5000 5000
5230 Fri losji og bolig 5000 5000
5240 Rentefordel 5000 5000
5280 Annen fordel i arbeidsforhold 5000 5000
5290 Motkonto for gruppe 52 5000 5000
5300 Tantieme 5300 5300
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling 5300 5300
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 5300 5300
5400 Arbeidsgiveravgift 5400 5400
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 5400 5400
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad 5420 5420
5500 Annen kostnadsgodtgjørelse 5900 5900
5600 Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS mv. 5600 5600
5700 Lærlingetilskudd 5900 5900
5800 Refusjon av sykepenger 5000 5000
5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift 5400 5400
5890 Annen refusjon 5900 5900
5900 Gave til ansatte 5900 5900
5910 Kantinekostnad 5900 5900
5920 Yrkesskadeforsikring 5900 5900
5930 Anne ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring 5900 5900
5940 LO/NHO-ordning 5900 5900
5950 Egen pensjonsordning 5900 5950
5990 Annen personalkostnad 5900 5900
5999 Sosial utgift, ikke fradragsberettiget 5900 2053

Kontoens saldo behandles som en skattemessig, ikke fradragsberettiget kostnad. Saldoen blir
derfor automatisk tilbakeført til inntekt ved skatteberegningen og postert på side 4 i n/o post 0640
"Andre ikke fradragsberettigede kostnader".

43.7 Klasse 6: Andre driftskostnader
Nr. Kontotekst NO2 NO1
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom 6000 6000
6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner og inventar 6000 6000
6020 Avskrivning på immaterielle eiendeler 6000 6000
6050 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6050 6000
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse 6100 6100



226Kommentarer til saldobalansen

© 2015 Mokastet Data AS

Nr. Kontotekst NO2 NO1
6110 Toll og spedisjonskostnad ved vareforsendelse 6100 6100
6190 Annen frakt- og transportkostnad ved salg 6100 6100
6200 Elektrisitet 6200 6200
6210 Gass 6200 6200
6220 Fyringsolje 6200 6200
6230 Kull, koks 6200 6200
6240 Ved 6200 6200
6250 Bensin, dieselolje 6200 6200
6260 Vann 6200 6200
6290 Annet brensel 6200 6200
6300 Leie lokaler 6300 6300
6310 Leasingleie av bil 6400 6310
6320 Renovasjon, vann, avløp mv. 6395 6395
6340 Lys, varme 6340 6340
6360 Renhold 6395 9395
6390 Annen kostnad lokaler 6395 6395
6400 Leie maskiner 6400 6400
6410 Leie inventar 6400 6400
6420 Leie datasystemer 6400 6400
6430 Leie andre kontormaskiner 6400 6400
6440 Leie transportmidler 6400| 6400
6490 Annen leiekostnad 6400 6400
6500 Motordrevet verktøy 6500 6500
6510 Håndverktøy 6500 6500
6520 Hjelpeverktøy 6500 6500
6530 Spesialverktøy 6500 6500
6540 Inventar 6500 6500
6550 Driftsmaterialer 6500 6500
6560 Rekvisita 6500 6500
6570 Arbeidsklær og verneutstyr 6500 6500
6590 Annet driftsmateriale 6500 6500
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 6600 6600
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 6695 6695
6690 Reparasjon og vedlikehold annet 6695 6695
6701 Revisjonshonorar 6700 6700
6702 Revisor, honorarer og annen bistand 6700 6700
6705 Regnskapshonorar 6700 6700
6720 Honorar for økonomisk og juridisk bistand 6700 6700
6790 Annen fremmed tjeneste 6700 6700
6800 Kontorrekvisita 6995 6995
6820 Trykksak 6995 6995
6840 Aviser, tidskrifter, bøker mv. 6995 6995
6860 Møte, kurs, oppdatering mv. 6995 6995
6890 Annen kontorkostnad 6995 6995
6900 Telefon 6995 6995
6940 Porto 6995 6995

43.8 Klasse 7: Andre driftskostnader
Nr. Kontotekst NO2 NO1
7000 Drivstoff transportmidler 7000 7000
7020 Vedlikehold transportmidler 7020 7020
7040 Forsikring og avgifter transportmidler 7040 7040
7080 Bilkostnader, bruk av privat bil i næring 7080 7080

Motkonto til denne konto 7080 (som normalt vil ha debet saldo), vil være konto 2057 Fradragsført
bruk av privat bil i næring (som normalt vil ha kredit saldo).

7090 Annen kostnad transportmidler 7020 7020
7098 Privat bruk av elektronisk kommunikasjon (kredit) 9999 7098
7099 Privat bruk av næringsbil (kredit) 7099 7099

Motkonto til denne konto 7099 (som normalt vil ha kredit saldo), vil være konto 2075 Privat bruk
av næringsbil (som normalt vil ha debet saldo).

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 7155 7155
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7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 7155 7155
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 7165 7165
7150 Diettkostnadm, oppgavepliktig 7155 7155
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 7165 7165
7190 Annen kostnadsgodtgjørelse 7155 7155
7200 Provisjonskostnad, oppgavepliktig 7295 7295
7210 Provisjonskostnad, ikke oppgavepliktig 7295 7295
7300 Salgskostnad 7330 7330
7320 Reklamekostnad 7330 7330
7350 Representasjon, fradragsberettiget 7370 7350
7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget 7370 2051

Kontoens saldo behandles som en skattemessig, ikke fradragsberettiget kostnad. Saldoen blir
derfor automatisk tilbakeført til inntekt ved skatteberegningen og postert på side 4 i n/o post 0610
"Ikke fradragsberettigede representasjonskostnader".

7390 Annen salgskostnad 7330 7330
7399 Annen salgskostnad, ikke fradragsberettiget 7330 2053

Kontoens saldo behandles som en skattemessig, ikke fradragsberettiget kostnad. Saldoen blir
derfor automatisk tilbakeført til inntekt ved skatteberegningen og som tillegg i n/o 2, side 4, post
0640 Andre ikke fradragsberettigede kostnader.

7400 Kontingent, fradragsberettiget 7490 7495
7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget 7490 2052

Kontoens saldo behandles som en skattemessig, ikke fradragsberettiget kostnad. Saldoen blir
derfor automatisk tilbakeført til inntekt ved skatteberegningen og postert på side 4 i n/o post 0611
Ikke fradragsberettigede kontingenter.

7420 Gave, fradragsberettiget 7700 7700
7430 Gave, ikke fradragsberettiget 7700 2052
7500 Forsikringspremie 7500 7500
7509 Forsikringspremie, ikke fradragsberettiget 7500 2053

Kontoens saldo behandles som en skattemessig, ikke fradragsberettiget kostnad. Saldoen blir
derfor automatisk tilbakeført til inntekt ved skatteberegningen og som tillegg i n/o 2, side 4, post
0640 Andre ikke fradragsberettigede kostnader.

7550 Garantikostnad 7565 7265
7560 Servicekostnad 7565 7265
7600 Lisensavgift og royalties 7600 7600
7610 Patentkostnad ved egen patent 7600 7600
7620 Kostnad ved varemerke mv. 7600 7600
7630 Kontroll-, prøve- og stempelavgift 7600 7600
7700 Annen kostnad 7700 7700
7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøte 7700 7700
7720 Generalforsamling 7700 7700
7730 Kostnad ved egne aksjer 7700 7700
7750 Eiendoms- og festeavgift 7700 7700
7770 Bank og kortgebyr 7700 7700
7790 Annen kostnad 7700 7700
7799 Annen kostnad, ikke skattemessig fradrag 7700 2053

Kontoens saldo behandles som en skattemessig, ikke fradragsberettiget kostnad. Saldoen blir
derfor automatiak tilbakeført til inntekt ved skatteberegningen og som tillegg i n/o 2, side 4, post
0640 Andre ikke fradragsberettigede kostnader.

7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer 7830 7895
7830 Tap på fordringer 7830 7895

Konkrete bokførte og reskontroførte konstaterte tap gjennom året på kundefordringer skal
bokføres debet på denne kontoen. 

I Næringsoppgave 1 og 2, side 1, skal det foretas "Utregning av skattemessig verdi på
kundefordringer". For at denne utregningen og videre utregning av evt. forskjeller mellom R- og
S-verdi på tapsavsetningen automatisk skal bli korrekt, må 

årets evt. økning/reduksjon i avsetning ikke føres på denne konto.

En evt. økning/reduksjon i årets avsetning 31/12 må føres på konto 7839 Endring i avsetning tap
på fordringer.

7839 Endring i avsetning tap på fordringer 7830 9999
Denne kontoen skal kun brukes som motkonto ved føring av årets evt. økning/reduksjon i
avsetning til tap på kundefordringer konto 1580. Se nærmere kommentarene til konto 1580.

7860 Tap på kontrakter 7830 7895
7880 Tap ved avgang av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 7880 7700
7885 Tap ved avgang av finansielle anleggsmidler 7785 7700



228Kommentarer til saldobalansen

© 2015 Mokastet Data AS

Nr. Kontotekst NO2 NO1
7890 Fradragsføring fra negativ gevinst-/tapskonto 9999 7890

Denne kontoen er spesielt knyttet til n/o 1, og er motkonto til 1296 Negativ gevinst- og tapskonto.
Her føres til debet årets andel av skattemessige fradrag fra negativ gevinst- og tapskonto i
henhold til skjemaet RF-1219 og til kredit på motkonto 1296.

7897 Endring i skattemessig nedskrivning kundefordringer 9999 7897

43.9 Klasse 8: Finansinntekter og kostnader
Nr. Kontotekst NO2 NO1
8000 Inntekt på investering i datterselskap 8005 8099
8001 Aksjeutbytte fra norske datterselskap 8005 0411

Kontoens saldo blir automatisk ført til fradrag i n/o 2, side 4, post 0815 Tilbakeføring av
inntektsført utbytte.

8005 Aksjeutbytte fra utenlandske datterselskap 8005 0411
Kontoens saldo blir automatisk ført til fradrag i n/o 2, side 4, post 0815 Tilbakeføring av
inntektsført utbytte.

8009 Annen inntekt på investering i datterselskap 8005 8099
8010 Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern 8005 8099
8011 Aksjeutbytte fra norsk foretak i samme konsern 8005 0411

Kontoens saldo blir automatisk ført til fradrag i n/o 2, side 4, post 0815 Tilbakeføring av
inntektsført utbytte.

8015 Aksjeutbytte fra utenlandsk foretak i samme konsern 8005 0411
Kontoens saldo blir automatisk ført til fradrag i n/o 2, side 4, post 0815 Tilbakeføring av
inntektsført utbytte.

8019 Annen inntekt på investering i annet foretak i samme konsern 8005 8099
8020 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 8005 8024

Kontoens saldo for regnskapsmessig inntekt på investering i tilknyttet selskap, blir det automatisk
gjort fradrag for i n/o 2, side 4, post 0835 Andel av regnskapsmessig overskudd i deltakerliknet
selskap. Skattemessige overskudd skal det gjøres tillegg for i n/o 2, side 4, post 0655
Skattemessig overskudd på andel i deltakerliknet selskap. Brukeren selv må beregne og
registrere dette tillegget i aktuelt felt på side 4.

8021 Aksjeutbytte fra norsk tilknyttet selskap 8005 0411
Kontoens saldo blir automatisk ført til fradrag i n/o, side 4, post 0815 Tilbakeføring av inntektsført
utbytte.

8025 Aksjeutbytte fra utenlandsk tilknyttet selskap 8005 0411
Kontoens saldo blir automatisk ført til fradrag i n/o, side 4, post 0815 Tilbakeføring av inntektsført
utbytte.

8029 Annen inntekt på investering i tilknyttet selskap 8005 8099
8030 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 8030 0412
8040 Renteinntekt, skattefri 8050 2054

Kontoens saldo behandles som en ikke skattepliktig inntekt. Saldoen blir derfor automatisk
fradragsført ved skatteberegningen og fradragsført i n/o 2, side 4, post 0840 Andre skattefrie
inntekter.

8049 Renteinntekt, tilbakebetalt skatt 8050 2054
Kontoens saldo behandles som en ikke skattepliktig inntekt. Saldoen blir derfor automatisk
fradragsført ved skatteberegningen og fradragsført i n/o 2, side 4, post 0821 Renteinntekt på
tilbakebetalt skatt.

8050 Annen renteinntekt 8050 0412
8051 Renteinntekt, bankinnskudd 8050 0412
8052 Renteinntekt, kunder 8050 0412
8059 Renteinntekt, fra personlig skattyter 8050 0412
8060 Valutagevinst (agio) 8060 8060
8070 Annen finansinntekt 8079 8099
8071 Aksjeutbytte fra norsk foretak 8070 8295

Kontoens saldo blir automatisk ført til fradrag i n/o 2, side 4, post 0815 Tilbakeføring av
inntektsført utbytte.

8072 Aksjeutbytte fra utenlandsk foretak 8070 0411
Kontoens saldo blir automatisk ført til fradrag i n/o 2, side 4, post 0815 Tilbakeføring av
inntektsført utbytte.

8074 Gevinst ved realisasjon av aksjer, egenkapitalbevis og fondsandeler 8074 8099
8076 Gevinst ved realisasjon av andeler 8074 0415
8078 Gevinst ved salg av aksjer 8070 0414
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Denne kontos saldo for regnskapsmessig gevinst ved salg av aksjer blir automatisk tilbakeført til
fradrag igjen i n/o2, side 4, post 0833 Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av aksjer og
andre verdipapirer.

Den skattemessige gevinst skal det gjøres tillegg for i n/o2, side 4, post 0650 Skattemepliktig
gevinst fra RF1061 Oppgave over realisasjon av aksjer.

8079 Annen finansinntekt 8079 8099
8080 Verdiøkning av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 8080 8099

Kontoens saldo blir automatisk ført til fradrag i n/o 2, side 4, post 0831 Verdiøkning av f inansielle
instrumenter vurdert til virkelig verdi.

8081 Verdiøkning av markedsbaserte fin. omløpsmidler, urealisert 8080 8099
Kontoens saldo blir automatisk ført til fradrag i n/o 2, side 4, post 0832 Reversering av tidligere
nedskrivning på aksjer og andre verdipapirer inntektsført i året.

8082 Verdiøkning av markedsbaserte fin. omløpsmidler, realisert 8080 8099
Kontoens saldo blir automatisk ført til fradrag i n/o 2, side 4, post 0832 Reversering av tidligere
nedskrivning på aksjer og andre verdipapirer inntektsført i året.

8090 Inntekt av andre investeringer/utbytte 8090 8090
8100 Verdireduksjon av markedsbaserte finansielle instrumenter 8100 8199

Kontoens saldo blir det automatisk gjort tillegg for i n/o 2, side 4, post 0631 Verdireduksjon
finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi.

8101 Verdireduksjon av markedsbaserte fin. instrumenter, urealisert 8100 8199
Kontoens saldo blir det automatisk gjort tillegg for i n/o2, side 4, post 0631 Verdireduksjon
finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi.

8105 Verdireduksjon av markedsbaserte fin. instrumenter, realisert 8100 8199
Kontoens saldo blir det automatisk gjort tillegg for i n/o 2, side 4, post 0631 Verdireduksjon
finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi.

8110 Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler 8115 8199
Kontoens saldo blir automatisk tilbakeført som tillegg igjen i n/o, side 4 post 0632. Nedskrivning på
aksjer og andre verdipapir kostnadsført i året.

8111 Nedskrivning av andre kortsiktige fordringer 8115 8199
Dersom denne konto benyttes, innebærer det vanligvis at det på en motkonto i balansen har blitt
foretatt en nedskrivning av verdien på andre kortsiktige fordringer (ikke kundefordringer).

En slik R-nedskrivning er imidlertid ikke skattemessig fradragsberettiget før tapet er endelig
konstatert. I forholdet til midlertidige forskjeller medfører derfor en slik R-nedskrivning, da
vanligvis at det skal oppstå en forskjell mellom R-verdi og S-verdi. Forskjellen vil da fremkomme
på linjen «Andre kortsiktige fordringer» i Forskjeller.

8120 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 8115 8199
Kontoens saldo blir automatisk tilbakeført som tillegg igjen i n/o 2, side 4, post 0632 Nedskrivning
på aksjer og andre verdipapir kostnadsført i året.

8121 Nedskrivning av andre langsiktige fordringer 8115 8199
Dersom denne konto benyttes, innebærer det vanligvis at det på en motkonto i balansen er blitt
foretatt en R-nedskrivning av verdien på andre langsiktige fordringer.

En slik R-nedskrivning er imidlertid ikke skattemessig fradragsberettiget før tapet er endelig
konstatert. I forholdet til midlertidige forskjeller medfører derfor en slik R-nedskrivning, da
vanligvis at det skal oppstå en forskjell mellom R-verdi og S-verdi. Forskjellen vil da fremkomme
på linjen «Andre langsiktige fordringer».

8130 Rentekostnad til foretak i samme konsern 8130 8299
8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget 8150 2053

Kontoens saldo behandles som en skattemessig, ikke fradragsberettiget kostnad. Saldoen blir
derfor automatisk tilbakeført til inntekt ved skatteberegningen som tillegg i n/o 2, side 4, post 0640
Andre ikke fradragsberettigede kostnader.

8149 Rentekostnad, iliknet skatt 8150 2053
Kontoens saldo behandles som en skattemessig, ikke fradragsberettiget kostnad. Saldoen blir
derfor automatisk tilbakeført til inntekt ved skatteberegningen og gjort tillegg for i n/o 2, side 4,
post 0621 Rentekostnad på iliknet skatt.

8150 Annen rentekostnad 8150 8299
8151 Rentekostnad, banklån 8150 8299
8152 Rentekostnad, leverandører 8150 8299
8159 Rentekostnad, til personlig skattyter 8150 0413
8160 Valutatap (disagio) 8160 8160
8174 Tap ved realisasjon av aksjer, egenkapitalbevis og fondsandeler 8174 8199
8176 Tap ved realisasjon av andeler 8174 0415
8177 Andel av underskudd i tilknyttet selskap 8006 8026

Kontoens saldo blir automatisk tilbakeført som tillegg i n/o 2, side 4, post 0635 Andel av
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regnskapsmessig underskudd i deltakerliknet selskap. Skattemessig tap skal det gjøres fradrag
for i n/o 2, side 4, post 0855 Skattemessig underskudd på andel i deltakerliknet selskap. Bruker
selv må beregne og registrere dette fradraget i aktuelt felt side 4.

8178 Tap ved realisasjon av aksjer 8170 8195
Denne kontos saldo for regnskapsmessig tap ved salg av aksjer, blir automatisk tilbakeført som
tillegg i n/o 2, side 4, post 0633 Regnskapsmessig tap ved realisasjon av aksjer og andre
verdipapirer.

Det skattemessig tap skal det gjøres fradrag for i n/o 2, side 4, post 0850 Fradragsberettiget tap
fra RF-1061 Oppgave over ved realisasjon av aksjer mv. Bruker må selv beregne og registrere
dette fradraget i aktuelt felt på side 4.

8179 Annen finanskostnad 8179 8199
Denne kontos saldo for regnskapsmessig tap ved salg av andeler, blir automatisk tilbakeført til
inntekt igjen i n/o 2, side 4, post 0636 Regnskapsmessig tap ved realisasjon av andel i
deltakterliknet selskap.

Det skattemessig tap skal det gjøres fradrag for i n/o 2, side 4, post 0856 Fradragsberettiget tap
ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap. Det er bruker selv som må beregne og
registrere dette fradraget i aktuelt felt på side 4.

8287 Avsetning til kjøpsutbytte til medlemmer av samvirkeforetak 8287 9999
Denne konto brukes kun av samvirkeforetak

8288 Avsetning til felleseid andelskapital for samvirkeforetak 8288 9999
Denne konto brukes kun av samvirkeforetak

8400 Ekstraordinær inntekt 8400 8099
8409 Ekstraordinær inntekt, skattefri 8400 2054

Kontoens saldo behandles som en ikke skattepliktig inntekt. Saldoen blir derfor automatisk
fradragsført ved skatteberegningen og fradragsført i n/o 2, side 4, post 0810 Andre fradrag (må
spesif iseres i eget vedlegg).

8500 Ekstraordinær kostnad 8500 7700
8509 Ekstraordinær kostnad ikke skattemessig fradragsberettiget 8500 2053

Kontoen saldo behandles som en skattemessig, ikke fradragsberettiget kostnad. Saldoen blir
derfor automatisk tilbakeført til inntekt ved skatteberegningen og som tillegg i n/o 2, side 4, post
0650 Andre ikke fradragsberettigede kostnader (spesif iseres i eget vedlegg).

Kontiene i gruppe 83 og 86 brukes kun ved registrering av
fjorårstall på kontonivå.

8300 Betalbar skatt, ordinær 8300 9999
Denne konto bruke kun i forbindelse med registrering av f jorårstall på kontonivå.

Dersom du i klientens saldobalanse fra økonomisystemet for i år, har ført noe på konto som
gjelder for mye/lite avsatt betalbar skatt i f jor, skal det IKKE være ført noe på denne konto. Da
skal aktuell saldo ligge som rest på ordinær avsetningskonto 2500 Betalbar skatt. Vi henviser i
den forbindelse til forklarende tekst i kommentarfeltet til konto 2500.

8320 Endring utsatt skatt, ordinær 8320 9999
Denne konto brukes kun i forbindelse med registrering av f jorårstall på kontonivå.

En evt. endring i årets utsatt skatt/utsatt skattefordel, kan ikke føres på kontonivå i
saldobalansen. Total behandler dette med full automatikk knyttet til 1/1 saldo på enten konto 1070
Utsatt skattefordel eller konto 2120 Utsatt skatt. Vi henviser i den forbindelse til forklarende tekst
i kommentarfeltet til konto 1070 eller 2120.

8600 Betalbar skatt, ekstraordinær 8600 9999
Denne konto brukes kun i forbindelse med registrering av f jorårstall på kontonivå.

8620 Endring utsatt skatt, ekstraordinær 8620 9999
Denne konto brukes kun i forbindelse med registrering av f jorårstall på kontonivå.

Kontiene i gruppe 89 brukes kun ved registrering av fjorårstall
av disponert årsresultat på kontonivå

8900 Overføringer fond for vurderingsforskjeller
Denne konto brukes kun i forbindelse med registrering av f jorårstall på kontonivå. Saldo vil
fremkomme som fjorårstall under "Overføringer og disponeringer" i årsregnskapet. 

8910 Overføringer felleseid andelskapital for samvirkeforetak
Denne konto brukes kun i forbindelse med registrering av f jorårstall på kontonivå. Saldo vil
fremkomme som fjorårstall under "Overføringer og disponeringer" i årsregnskapet.

8920 Avsatt utbytte/renter grunnfondsbevis
Denne konto brukes kun i forbindelse med registrering av f jorårstall på kontonivå. Saldo vil
fremkomme som fjorårstall under "Overføringer og disponeringer" i årsregnskapet. 

8922 Avsatt tilleggsutbytte
8923 Avsatt ekstraordinært utbytte
8930 Konsernbidrag



231 Total Årsoppgjør 2014

© 2015 Mokastet Data AS

Nr. Kontotekst NO2 NO1
Denne konto brukes kun i forbindelse med registrering av f jorårstall på kontonivå. Saldo vil
fremkomme som fjorårstall under "Overføringer og disponeringer" i årsregnskapet. 

8950 Fondsemisjon
Denne konto brukes kun i forbindelse med registrering av f jorårstall på kontonivå. Saldo vil
fremkomme som fjorårstall under "Overføringer og disponeringer" i årsregnskapet.

8960 Overføringer annen egenkapital
Denne konto brukes kun i forbindelse med registrering av f jorårstall på kontonivå. Saldo vil
fremkomme som fjorårstall under "Overføringer og disponeringer" i årsregnskapet. 

Standard motkonto for denne konto, vil normalt være 2050 Annen egenkapital. I forbindelse med
evt. føring av f jorårstall på konto 2050, henviser vil til forklarende tekst i kommentarfelt til koto
2050, om at kontoen kun må inneholde UB-saldo dersom beløpet er kredit, dvs. at selskapet har
positiv annen egenkapital. Har selskapet udekket tap, dvs. negativ egenkapital, skal debet UB-
saldo føres på konto 2080 Udekket tap.

8970 Tilførte midler
Denne konto brukes kun i forbindelse med registrering av f jorårstall på kontonivå. Saldo vil
fremkomme som fjorårstall under "Overføringer og disponeringer" i årsregnskapet. 

8980 Uttak (enkeltmannsforetak / deltakerlignet selskap)
Denne konto brukes kun i forbindelse med registrering av f jorårstall på kontonivå. Saldo vil
fremkomme som fjorårstall under "Overføringer og disponeringer" i årsregnskapet. 

8990 Udekket tap (fjorårstall)
Denne konto brukes kun i forbindelse med registrering av f jorårstall på kontonivå. Saldo vil
fremkomme som fjorårstall under "Overføringer og disponeringer" i årsregnskapet. 

Standard motkonto til denne konto, vil normalt være 2080 Udekket tap. I forbindelse med evt.
føring av f jorårstall på konto 2080, henviser vi til forklarende tekst i kommentarfelt til konto 2080,
om at den kontoen kun må inneholde UB-saldo dersom beløpet er debet, dvs. at selskapet har
negativ egenkapital. Har selskapet positiv egenkapital, skal kredit UB-saldo i så fall føres på konto
2050 Annen egenkapital.
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