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Procountor’s nyheter for versjon 18.0  
Oppsummering 
Vi lanserer første versjon av fornyede grafiske rapporter. Første rapporter som lanseres er grafiske 
rapporter knyttet til salg.  
I forbindelse med endringer i rapportering av MVA fra 1. januar 2017, er det opprettet nye MVA 
statuser, nytt skjema og skattemelding for merverdiavgift.  
Ny merverdiavgiftssats for fisk, 11,11%, er tilgjengelig.  

Detaljer 

MVA endringer 
Nye MVA statuser   I forbindelse med endringene i MVA rapportering fra 1. Januar 2017 

har vi opprettet nye MVA statuser for import/export, samt ny MVA 
status for reverse charge. Tidligere har kjøp av gull og klimakvoter 
(reverse charge) blitt innrapportert på MVA status for tjenester utland. 
 
Disse nye MVA statusene vil være synlig også for bilag med dato i 
2016. Det vil imidlertid ikke være mulig å bruke disse MVA statusene 
for datoer før 1. Januar 2017. Ved bruk av nye MVA statuser, før 
denne datoen, vil pop-up melding med informasjon fremkomme.  
 

Skattemelding for 
merverdiavgift  
 

Nytt skjema for merverdiavgiftsrapportering er lagt til. Gammel 
omsetningsoppgave er gyldig for perioder til og med 31.12.16. Ny 
skattemelding for merverdiavgift er obligatorisk for perioder fra 1.1.17.  
 
Det er automatisk bruk av nytt formular for MVA beregninger for 
perioder i 2017. Gammelt formular vil automatisk bli brukt for MVA 
beregninger til og med 2016.  

Ny MVA prosent 
 

I tillegg til lovpålagte endringer i MVA rapportering, støtter vi også nå 
11.11% MVA som brukes i forbindelse med fiskeindustrien.  

Grafiske rapporter 
Salgsrapporter Vi er i en prosess med å fornyet Procountor’s grafiske rapporter og 

det første vi lanserer er salgsrapporter, som viser data fra 
salgsfakturaer. Rapporter kan genereres ut fra salg pr kunde, salg pr 
kundegruppe og salg pr produktgruppe.  
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Rapporter som nå er tilgjengelige er basert på fakturadato og 
fakturarader. Vi vil fortsette vårt arbeid med å utvikle grafiske 
rapporter og flere rapporter er planlagt å bli lansert i de neste 
versjonene av Procountor.  
 

 


