
 

 

 

Autoreport i Visma Global 
 

 

 

 

 

Man må først og fremst ha til gang til visma.net tjenester. De aller fleste har det nå med  

hybridløsninger som autopay osv.  

Start i Visma Global på Verktøy – Visma.net innstillinger – Firmainnstillinger (fane 2). Sett hake i 

Autoreport og trykk Aktiver tjenester. 
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Så må vi registrere datasystem i Altinn. For å kunne gjøre det så må du ha rollen Tilgangsstyring i 

Altinn. 

Registrere datasystem finner du i Altinn på Profil – Avanserte innstillinger. Legg in beskrivelse og finn 

Visma Global i nedtrekkslisten for Type datasystem. Legg inn ønsket passord. Her må det være 

minimum 8 karakterer med små og store bokstaver, tall og spesialtegn. Trykk Legg til. 

Regnskapsbyråer har ofte en felles ID og passord som de kan bruke på alle klientene i AutoReport. 

 

 

 

 

 

 

 

Da vil du få en ID på Visma Global, og det er denne ID-en og passordet vi skal sette opp inne i 

Visma.net Autoreport. 

 

Logg så inn i visma.net. Gå på Admin – Brukere og roller – og tildel deg selv rollen AutoReport User. 
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Nå må du logge av og på visma.net for at rollen skal bli oppdatert. Når du logger på igjen så går du på 

AutoReport knappen 
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Gå på Innstillinger. Der ligger kobling til Altinn øverst til venstre i skjermbildet. Her legger du inn ID 

og passord som du lagde i Altinn og trykker Lagre. Det foretas en test om infoen er korrekt. 

 

I AutoReport har vi 3 signeringsnivåer som kan velges. Komplett og signert rapportering er det 

vanligste valget slik at man slipper å logge på Altinn en gang til for å endre/signere. 

Valget Ikke komplett rapportering gjør at du kan endre oppgaven før du signerer i Altinn. Komplett 

rapportering så får du bare signert men ikke endret. 

 

Man må velge Ikke komplett eller Komplett om bruker som skal sende inn rapporten ikke har 

signeringsrett i Altinn. Bruker kan sende inn men andre må inn i Altinn og fullføre. 

Når dette er gjort og kobling er ok så er du klar til å sende inn skattemelding for merverdiavgift fra 

Global til Altinn via Autoreport. 
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HVORDAN SENDE OG SIGNERE OPPGAVEN 

Når du har sjekket at tallene stemmer og eventuelt kommentert på differanser så kan oppgaven 

sendes fra Global til AutoReport. Hak av for Avslutt mva-termin og Send Autreport/Altinn. 

Om valg for å sende til Autoreport ikke er aktiv så må du gå på Verktøy – Firmainnstillinger – 

Økonomi, og sette på Skjematype, lagre og logge av og på Global. 
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Så tilbake til sende mva oppgave. Sett på hakene for Avslutt, Sende, Oppdatere bunt, og Sperr 

periode og trykk Start 

 

Da kommer denne dialogboksen opp. Jeg anbefaler at i stedet for å trykke knappen for Åpne 

AutoReport, heller logger inn i visma.net på vanlig måte og gå inn på AutoReport. 
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Når du er inne i AutoReport så må du trykke på Send-knappen (den blå pilen) under Behandling for å 

signere og sende inn rapporten til Altinn. 

 

Når den er signert så må du vente litt til det kommer tilbakemelding fra Altinn om rapporten er ok 

eller ikke. Skjermbildet i Global som er litt over her vil oppdateres med statuser helt til den er 

Godkjent av Skatteetaten og du kan trykke Ok for å lukke bildet. 

Dette kan ta litt tid avhengig av hvor stort trykk det er inn mot Altinn i perioden du sender inn 

oppgaven. 

Nå er oppgaven innsendt og alt er i orden. Om du på Firmainnstillinger – Økonomi har satt opp 

Skatteetaten som leverandør så kan du lage betalingsbunt fra AutoReport arkivet. Knappen finner du 

på selve mvameldings-skjermbildet og heter Vis AutoReport arkiv 
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Når du går inn der så kan du høyreklikke på linjen for den oppgaven du vil lage betalingsbunt på og 

Generere betalingsbunt. Da er det greit å ha haket av for oppdater betalingsbunt direkte inne på 

Firmainnstillinger – Økonomi, for da slipper du å gå på Journaler og oppdatere manuelt. 

Så er det bare å sende med remittering enten til AutoPay eller fil-basert remittering. 
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Kjente feil ved avslutning mva 

Om du ikke får avsluttet mva oppgaven med melding om at perioden er sperret så kommer dette av 

at dere har satt Antall åpne perioder på Verktøy – Firmainnstillinger – Økonomi. 

For å få avsluttet og laget bunt så må du inn her og sette antall åpne peroider til 0. Lagre og logge av 

og på Global. Så må du gå på Rutiner – Diverse regnskap – Periode-/årsavslutning og åpne periodene 

igjen. Da kan du avslutte oppgaven (uten å sende til Altinn) på vanlig måte. 

 

  

Mva.reg.nr må være utfylt på Firmaopplysninger for å unngå denne feilmeldingen i Autoreport: 

 

 
 


