SAF-T
Standard Audit File-Tax
Hva er SAF-T?
SAF-T er OECDs anbefaling for elektronisk utveksling av regnskapsopplysninger. Norge er
blant de første som tar dette i bruk, og man har valgt en teknisk løsning med såkalt XMLformat. Hovedformålet er å effektivisere skattemyndighetenes og næringslivets oppgaver ved
skatterapportering og bokettersyn. I praksis innebærer SAF-T at rapportering til
skattemyndighetene via innsending av meldinger og skjemaer gradvis skal forsvinne. I stedet
skal man sende en data file i XML-format til Skatteetaten. Innsending skal fortsatt skje via
Altinn.
Hvem omfattes?
SAF-T reglene og kravene gjelder for alle bokføringspliktige, med unntak av
bokføringspliktige som har mindre enn kr 5 mill. i omsetning, eller færre enn 600 bilag i året.
Er regnskapet elektronisk tilgjengelig, gjelder likevel ikke unntaket. Om du fører regnskapet i
protokoll (på papir) eller bruker en variant av regneark, for eksempel Excel, gjelder unntaket
for deg. Men benytter du et av de nyere systemene, som for eksempel Tripletex, Fiken,
Poweroffice, UniMicro, 24seven, Xledger eller en Visma-variant, gjelder ikke unntaket, og
systemet du bruker må tilfredsstille SAF-T-kravene.
Innføring
Innføring av SAF-T-kravene og rapportering er planlagt gjennomført i faser;
1. Fase 1 - 2020
• hovedbok/kontospesifikasjon
• kunde- og leverandørspesifikasjoner
• mva-koder
• nødvendige faste datafelter
2. Fase 2 - ikke tidfestet
• fakturadetaljer
3. Fase 3 - ikke tidfestet
• øvrige regnskapsopplysninger som varelager, særavgifter, anleggsmidler,
eierinformasjon og lignende.
Hva innebærer SAF-T for deg?
Om du ikke kommer innenfor unntaket, bør/må du innhente bekreftelse fra din
regnskapsfører eller systemleverandør. Bokføringen/systemet som du bruker, skal
tilfredsstille SAF-T-kravene. Om du utfører bokføring selv og benytter en "selvkomponert"
kontoplan, så må du sjekke litt om bruken av de ulike kontoene, og at de stemmer med
tilsvarende SAF-T-kode.
I det daglige bokføringsarbeidet vil det ikke være særlige (ingen) endringer. SAF-T
innebærer først og fremst endringer i prosedyrene for innrapportering til skattemyndighetene.
Om din virksomhet ikke berøres av mva-rapportering, A-meldinger om ansatte, skattetrekk
og arbeidsavgift osv, vil endringene først gjelde rapporteringen for 2020, dvs. våren 2021.
Det foreligger foreløpig ikke beskrivelser av hvilke endringer det eventuelt vil bli for
enkeltpersonforetak som i dag benytter næringsoppgave 1 eller næringsoppgave-skatt.

