
Regnskapskurs
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Lær alt du trenger for å kunne føre ditt
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Prøv Conta gratis

Vil du lære å føre regnskap, sier du? Ikke noe
problem! I Conta ligger alt til rette for at du som
bedriftseier skal klare å føre regnskapet selv. 

Dette regnskapskurset er for deg som
foretrekker å lese og se på skjermbilder i ditt
eget tempo og når det passer for deg. Kurset
kan brukes del for del eller samlet for å få et
innblikk i regnskapsføring.

La oss komme i gang!

Conta er et enkelt og rimelig faktura- og
regnskapsprogram som gir deg alle
verktøyene du trenger for å føre ditt eget
regnskap. 

Få med en smart kvitteringsapp, opplev at
fakturaene bokføres automatisk og få full
kontroll med rapporter og statistikker.
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SE INTRODUKSJONEN PÅ VIDEO

https://app.conta.no/registrering/organisasjon?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs
https://conta.no/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs
https://www.youtube.com/watch?v=MjZ8u3mEYVo&t=270s
https://www.youtube.com/watch?v=MjZ8u3mEYVo&t=270s


Som næringsdrivende må du selv sette
deg inn i reglene som gjelder bedriften din,
og sørge for at alt er dokumentert, bokført
og rapportert slik det skal. Dette er en plikt
du har når du driver firma og dessverre så
holder det da ikke å si “det visste jeg ikke”. 

Selv om det virker litt skummelt, så er det
ikke så veldig mange frister å forholde seg
til. De fleste regnskapssystem tilbyr
varslinger når det er noe du må huske på. 
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Hvis du har levert og betalt alle MVA-
meldingene innen fristen i et år og har
omsetning på under en million, kan du
søke om å få levere MVA-melding bare én
gang i året. Da er fristen 10. mars for året
før.

FRISTER DU MÅ FORHOLDE DEG TIL

FRISTER FOR MVA-MELDING

10. april
10. juni
31. august
10. oktober
10. desember
10. februar

Alle selskap som er registrert i
Merverdiavgiftsregisteret skal som
hovedregel levere MVA-melding for to og
to måneder samlet. Fristen er en måned
og ti dager etter perioden er slutt. Det vil si
at perioden januar og februar skal leveres
og betales 10. april. 

Hvis fristen havner på en helligdag flyttes
den til neste arbeidsdag. I august flyttes
fristen fra 10. august til 31. august på
grunn av sommerferie. 

Dette er fristene for å levere MVA-melding:

FRISTER FOR A-MELDING

Du må sende inn a-melding hvis har
ansatte i selskapet. A-melding inneholder
informasjon både om ansettelsesforhold,
lønn og statistisk informasjon og må
sendes hver måned uavhengig av om det
er utbetalt lønn. 

A-meldingen har frist den femte i måneden
etter. Frist for a-melding for januar er da 5.
februar. Også denne fristen flyttes til neste
arbeidsdag hvis det havner på en helligdag
eller helgedag. 

ANDRE FRISTER

Resten av fristene for
regnskapsrapportering skjer en gang i året.
Det er flere slike frister for aksjeselskap
enn for enkeltpersonforetak.

Fristen for å levere skattemelding og
næringsoppgave er 31. mai. Det er mulig å
søke om utsettelse, og vanligvis kan du da
få utsettelse til 30. juni. 

https://conta.no/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs


Både bedriften selv og regnskapsfører eller
revisor kan søke om slik utsettelse på
vegne av bedriften. 

Personer som driver enkeltpersonforetak,
ofte kalt innehavere, skal levere
næringsoppgave sammen med den private
skattemeldingen sin. For ENK er det
vanligst å levere Næringsoppgave 1
sammen med eventuelle vedlegg,
avhengig av bransje og virksomhet. 

Enkeltpersonforetak kan levere
Næringsoppgave 1 direkte fra
regnskapsprogrammet i Conta. 

Aksjeselskap leverer skattemelding for
selskapet sammen med Næringsoppgave
2. 

Noen enkeltpersonforetak får også krav
om å levere årsregnskap, dette gjelder ENK
med over 20 årsverk eller eiendeler i
balansen for over 20 millioner. Noen
bransjer må levere årsregnskap uansett
årsverk og eiendeler, slik som for
eksempel regnskapsførere og revisorer.
Årsregnskap skal være avgitt innen 30. juni
og innsendt til Regnskapsregisteret via
Altinn innen 31. juli.

Alle aksjeselskap har plikt til å levere
årsregnskap. Regnskapet skal være avgitt 

og godkjent av generalforsamlingen innen
30. juni og innsendt til
Regnskapsregisteret innen 31. juli. 

I tillegg til de fristene vi nå har nevnt har
aksjeselskap plikt til å sende inn
aksjonærregisteroppgave. Det er en
oppgave over hvem som eier aksjer i
selskapet, eventuelle salg og kjøp av
aksjer, utbytte eller andre endringer som
har skjedd siste året. Fristen for å sende
inn aksjonærregisteroppgave er 31. januar
for året før.

Norskregistrerte utenlandske foretak
(NUF) har de samme fristene som
aksjeselskap, men skal ikke sende
aksjonærregisteroppgave.

Se alle frister for aksjeselskap og
enkeltpersonforetak. 
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https://hjelp.conta.no/regnskap/rapporter-regnskap/naeringsoppgave1/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs
https://conta.no/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs
https://conta.no/frister-for-naeringsdrivende/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs


Bedriften din må ta vare på kvitteringer
eller fakturaer som viser hva du har kjøpt
og solgt. Denne dokumentasjonen må
knyttes sammen med regnskapet. 

Når du lager faktura i Conta lagres pdf-
filen av fakturaen sammen med bilaget i
regnskapet, men når du fører egne bilag i
regnskapet må du laste opp filer som
dokumenterer transaksjonen. 

Det er også mulig å skrive ut alt å ha det i
en perm istedenfor, men da må bilagene
merkes med bilagsnummer slik at det er
mulig å slå opp det aktuelle bilaget som du
søker fram i regnskapet. 

Vi anbefaler å bruke Conta sin
kvitteringsapp til å laste opp kvitteringer
og fakturaer du har fått i posten, og ellers
laste opp eller sende faktura på e-post til
regnskapssystemet. 

Last ned appen gratis fra App Store eller
Google Play, og logg inn med det samme
brukernavnet og passordet du vanligvis
bruker i Conta.

Hvis du aktiverer EHF-mottak i Conta, vil
alle som sender faktura til deg se at du er
registrert for EHF. Da vil du kanskje motta
de fleste faktura direkte i
regnskapssystemet og har alt på en plass.
Les mer om EHF i Conta.
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dato
maskinelt tildelt fakturanummer (eller
så må du bruke forhåndsnummererte
blanketter)
navn og organisasjonsnummeret til
selgeren
navn og adresse eller
organisasjonsnummer til kjøperen
beregning av merverdiavgift (husk at
det må stå MVA etter org. nummer)
for AS, ASA og NUF skal det stå
«Foretaksregisteret» etter org. nummer
hva og hvor mye som er solgt
leveringstidspunkt og leveringssted
prisen
betalingsfrist

Når du skal føre regnskapet ditt selv er det
viktig at du har et forhold til hva som er
gyldig dokumentasjon. 

For at det skal være gyldig dokumentasjon
av kjøp eller salg må dokumentasjonen
inneholde

Husk at selv om du kjøper eller selger via
nettbutikk gjelder de samme kravene til
faktura og kvittering.

I Conta har vi selvfølgelig sørget for at
faktura du lager inneholder det
nødvendige, slik at du bare må tenke på
varelinjene og få de riktig beskrevet. 

KRAV TIL GYLDIG DOKUMENTASJON

https://apps.apple.com/us/app/conta/id1474016008
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.conta.app
https://hjelp.conta.no/kunnskapssidene/fakturering/elektronisk-handelsformat-ehf-fakturaer/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs
https://conta.no/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs


For kostnader må du selv se på
dokumentasjonen du har og se om den
inneholder det nødvendige. Om du skulle
mangle dokumentasjon eller ser at
dokumentasjonen du har er mangelfull,
kan du stort sett alltid be om å få ny kopi
fra de du har kjøpt av. 
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For eksempel er det mange som opplever
å bare få en e-post med
betalingsinformasjon og dermed mangler
gyldig kjøpsbilag og må etterspørre faktura
eller kvittering.

https://conta.no/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs


linjen i fakturaen. Da blir det behandlet
riktig på fakturaen og i regnskapet. 

Eksempler på fritatt omsetning er eksport,
salg av bøker til privatpersoner, salg av
aviser og salg av bruktbiler. Merk at
eksport er fritatt, men må spesifiseres
som eksport i varelinjen.

Noen varer og tjenester er unntatt fra
merverdiavgiftsloven. Hvis det gjelder deg,
velger du unntatt på varelinjen og så blir
det riktig på fakturaen og i regnskapet.
Eksempler på unntatt omsetning er
helsetjenester, undervisning og kultur.

Les mer om forskjellen på unntak og fritak
fra MVA. 

For å kunne legge på merverdiavgift på
fakturaene, må bedriften være registrert i
Merverdiavgiftsregisteret. Hovedregelen
der er at du søker om registrering når du
passerer 50 000 kroner i salgsinntekt.
Frem til det, er omsetningen unntatt MVA. I
Conta er dette løst slik at alt du fakturerer
frem til du markerer i innstillingene at du er
MVA-registrert, blir fakturert som unntatt
merverdiavgift. 

Både fritatt og unntatt omsetning er med
null MVA, men det skal rapporteres ulikt i
MVA-meldingen hvis du er pliktig til å
rapportere den.

Du må vite litt om merverdiavgift før du
kan lage den første fakturaen for bedriften
din. Derfor tar vi med en liten introduksjon
til merverdiavgift her, slik at du er sikker på
at du lager de første fakturaene riktig. 

De fleste varer og tjenester skal i Norge
faktureres med 25 prosent MVA som et
tillegg til prisen, men det finnes noen
unntak som en bør vite om. 

Noen varer og tjenester er fritatt for
merverdiavgift. Når noe er fritatt for
merverdiavgift, velger du fritatt på vare 

08

MERVERDIAVGIFT PÅ INNTEKTER

SE DENNE DELEN PÅ VIDEO

https://conta.no/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs
https://hjelp.conta.no/kunnskapssidene/merverdiavgift/forskjellen-pa-fritak-og-unntak-fra-mva/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs
https://hjelp.conta.no/kunnskapssidene/merverdiavgift/registrere-seg-for-merverdiavgift/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs
https://www.youtube.com/watch?v=MjZ8u3mEYVo&t=1620s
https://www.youtube.com/watch?v=MjZ8u3mEYVo&t=1620s


Inntekter
Kostnader (faktura og kvitteringer)
Andre transaksjoner (f.eks. lønn, lån
el.l.)
Bankavstemming
Avslutte MVA-periode, hvis aktuelt

Å føre regnskap vil si å registrere alle
økonomiske transaksjoner som skjer i
bedriften. Det kan være både salg, kjøp,
overføringer av penger, innbetalinger,
utbetalinger, investeringer og mer. 

Når du arbeider med regnskapet for en
periode (uke, måned eller år) er det naturlig
å bruke denne rekkefølgen i arbeidet med
å registrere transaksjoner: 

1.
2.
3.

4.
5.

Vi skal nå starte med del én av regnskapet,
som er å få registrert all inntekt. I
hovedsak er det to metoder for å
dokumentere inntekter på i følge norske
regler, det er fakturasystem eller
kassasystem. 

Det finnes unntak for selskaper som driver
ambulerende virksomhet eller har
sporadisk kontantsalg for under 3G i året.
Disse kan velge å dokumentere salget på
en av følgende måter:

Fortløpende i innbundet bok der sidene
er forhåndsnummererte.
Ved gjenpart av daterte
forhåndsnummererte salgsbilag
(kvitteringsblokk el.l.).
Ved datert og signert oppstilling over
ut- og innleverte varer og kontanter.

Hvis du ikke kommer inn under dette
unntaket og ikke har kasse, må du altså
fakturere og kan bruke enten vanlig faktura
eller kontantfaktura. 

Når du skal lage faktura for første gang i
Conta blir du bedt om å fylle inn
fakturanummer, bankkontonummer og et
navn på bankkontoen:
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FAKTURERING
SE DENNE DELEN PÅ VIDEO

https://conta.no/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs
https://www.youtube.com/watch?v=MjZ8u3mEYVo&t=1350s
https://www.youtube.com/watch?v=MjZ8u3mEYVo&t=1350s


Om du akkurat har startet opp så begynner
du å fakturere i begynnelsen av en
nummerserie, f.eks faktura nummer 1001
som ligger inne som forslag i Conta. Har
du fakturert tidligere, legger du her inn
neste nummer i rekkefølgen, slik at det
fortsetter på den nummerserien du har
begynt på. 

Det er kun mulig å velge fakturanummer
aller første gang du skal lage en faktura i
Conta, så pass på at det blir riktig fra start. 

Når fakturanummer og kontonummer for
innbetaling er klart, er du klar til å lage den
første fakturaen. Da får du opp et bilde
som ser ut som en faktura, og så er det
bare å fylle inn informasjon om kunde og
varer. Basert på hva du velger av type
inntekt på varene dine, vil dette bli ført i
regnskapet på riktige kontoer og med
riktige behandling av MVA. 

Etter at fakturaen er ferdig laget, er den
også lagt til i regnskapet og bokført mot
riktige kontoer. 
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https://conta.no/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs


Vi skal så se litt på hvilke alternativer vi har
til å behandle fakturaen under detaljer på
den enkelte faktura. 

Klikk på FAKTURAER i menylinjen øverst i
Conta, velg deretter ALLE FAKTURAER og
klikk på DETALJER for fakturaen du vil se
nærmere på. Der får du opp en del
alternativer som også vil lage
transaksjoner i regnskapet. 

Når fakturaen blir registrert som betalt, vil
det automatisk lages en transaksjon i
regnskapet som går mot kunden som var
skyldig penger og bankkontoen pengene
kom inn på. Fakturaen er altså bokført
som betalt.

I tillegg har du mulighet til å kreditere
fakturaen. Det vil si å annullere fakturaen
hvis det er noe feil med den, eller hvis dere
blir enig om at den ikke skal betales
likevel. Dette lager en transaksjon i
regnskapet som reduserer inntekten som
fakturaen la inn.

Når du bruker noen av valgene som finnes
blant fakturadetaljene, vil det bli laget bilag
i regnskapet der det er aktuelt. Valg som å
sende fakturaen på nytt lager ingen
transaksjoner. 

Her er det også mulig å sende purring og
eventuelt føre fakturaen som tapt hvis det
ikke er mulig å få inn pengene på grunn av
manglende betalingsevne hos de som
skylder penger. 
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FAKTURADETALJER

https://conta.no/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs
https://conta.no/fakturering/nar-kan-du-fore-fakturaen-som-tap/


Før vi går videre i arbeidsprosessen med å
føre regnskapet, så vil vi ta for oss hvordan
registrere inngående balanse. Du må
registrere inngående balanse hvis du har
ført regnskap tidligere og skal ta med deg
tallene derfra videre. 

Hvis du har fakturert i Conta tidligere, men
ikke har ført regnskap, må du uansett
legge inn en inngående balanse. Da følger
du lenken på slutten av velkomstveiviseren
til inngående balanse (du finner den også
under INNSTILLINGER > REGNSKAP). Legg
inn null på kontoene som kommer opp og
trykk LAGRE.

Velkomstveiviseren finner du på startsiden
for regnskapsprogrammet. Klikk på ÅPNE
VELKOMSTVEIVISER. Den tar seg av de
innstillinger du bør ha på plass før du
begynner å føre i regnskapet. 

Det er viktig å velge startdato for
regnskapet og helst legge inn inngående
balanse før du starter opp
regnskapsføringen. Har du nettopp startet
bedriften din, velger du stiftelsesdato for
AS eller registreringsdato i
Enhetsregisteret for enkeltpersonforetak
som startdato.

Videre i velkomstveiviseren fyller du inn
om selskapet er MVA-registrert og får
mulighet til å legge inn selskapets
bankkonto. 

Det neste steget etter det er en veiviser for
å hjelpe til å aktivere aktuelle
regnskapskontoer for bedriften din. Du får
opp noen alternativer for hva selskapet ditt
driver med, og basert på svarene dine får
du en tilpasset kontoplan.

Hvis dette endrer seg underveis når du
fører regnskap, kan du aktivere andre
kontoer i innstillingene dine. 
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REGNSKAPSFØRING

VELKOMSTVEIVISER:
KONTOPLAN OG INNGÅENDE
BALANSE

SE DENNE DELEN PÅ VIDEO

https://conta.no/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs
https://www.youtube.com/watch?v=MjZ8u3mEYVo&t=3180s
https://www.youtube.com/watch?v=MjZ8u3mEYVo&t=3180s


Når velkomstveiviseren er ferdig utfylt, er
det på tide å fylle inn inngående balanse
hvis du har det. Hvis selskapet ditt er helt
nytt slik at du du aldri har ført regnskap for
det før, så har det ingen inngående
balanse. Da kan du hoppe over dette
steget. 

Inngående balanse består av tre rapporter
fra regnskapsprogrammet du har brukt
tidligere. Det er saldobalanse, åpne poster
på kunder og åpne poster på leverandører.
Det er viktig at regnskapet er ferdig
avsluttet i det forrige
regnskapsprogrammet før du tar ut
rapportene og legger det inn som
inngående balanse i Conta. 

For å se om rapportene er endelige, kan du
se etter om alle MVA-perioder er avsluttet
ved å sjekke at det ikke står beløp på noen 

annen MVA-konto i regnskapet enn
oppgjørskonto MVA. Dette er vanligvis
konto 2740. 

Hvis du går over til Conta i et årsskifte, må
du i tillegg se om resultatet er overført fra
resultat til egenkapital. Det kan du
vanligvis se ved å se om det er beløp på
konto 8960 og at egenkapital på konto
2050 er endret fra året før. 

Enkeltpersonforetak bør i tillegg sjekke at
konto 2060 og evt andre “privatkontoer” er
overført til egenkapital og står med saldo 0
i regnskapsrapporten.

Det er smart å laste opp disse rapportene i
Conta før du begynner å legge inn
inngående balanse. Da har du
dokumentasjon på plass slik du skal og
det er enkelt å finne tilbake til ved behov.

Når du skal legge inn tallene fra tidligere
regnskap, starter du med å legge inn de 
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LEGGE INN INNGÅENDE
BALANSE

https://conta.no/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs


åpne postene fra kunder, altså de kundene
som ikke har betalt fakturaene sine på den
datoen du bytter regnskapsprogram.

Hvis du har bruk Conta til fakturering
tidligere, vil kundene som har ubetalte
faktura komme opp i en liste, og du skal da
bare kontrollere at den er riktig og at
summene stemmer. 

Her legger du altså inn nye kunder ved
navn og skriver inn fakturanummer og
beløp i egen kolonne. Summen her skal
stemme med summen som står på konto
1500 i saldobalanserapporten. 

Etter at du er ferdig med kundene trykker
du på VIDERE og kommer over på siden
der du skal registrere leverandører som du
skylder penger til på overgangsdatoen. Du
gjør det på samme måte som for kundene,
bare at summene du legger inn skal være i
minus. 
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Når du har lagt inn alle leverandørene og
summene du er skyldig, skal totalsummen
nede til høyre stemme med beløpet soms
står på konto 2400 i saldobalansen. 

Kunder og leverandører skal da være ferdig
lagt inn, og du kan trykke på VIDERE for å
komme til selve saldobalansen. 

Saldobalansen er en liste over alle aktive
kontoer i regnskapet, inkludert saldo på
alle kontoene. På den måten overfører du
alle tallene fra tidligere regnskap til nytt
regnskap.

Det skal være ganske enkelt å få lagt inn
resten av den inngående balansen fordi du
har en saldorapport fra det gamle
regnskapsprogrammet som gir deg
kontonummer, kontonavn og beløpet som
skal legges inn. Hvis noen av kontoene
som er brukt tidligere ikke er aktive i Conta
legger du dem enkelt til underveis i
prosessen med å legge inn saldobalansen.

https://conta.no/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs


Når du har lagt inn alle postene, skal
differansen nederst til høyre være 0. Lagre
den inngående balansen og du er ferdig!

Hvis ikke differansen er null, kan du lagre
som kladd også begynne å undersøke hva
som kan ha blitt feil. Første sted du bør
lete er ved å sjekke om rapporten du har
tatt utgangspunkt i har null som sum i
saldobalansen. Gå eventuelt videre med å
sjekke et og et beløp og at det er minus på
riktige plasser.
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https://conta.no/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs


Bildet over viser hvordan den inngående
balansen ser ut etter at du har lagret den. 

Nå er den inngående balansen på plass og
du kan begynne å føre regnskap. 

Om inngående balanse ikke er klar når du
er klar til å begynne å føre, kan du fint føre
bilag før du legger inn inngående balanse.
Du vil derimot ikke kunne utføre
bankavstemming før inngående balanse er
lagt inn. 
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Trenger du litt ekstra hjelp? Se denne
videoen om hvordan du legger inn
inngående balanse i Conta. 
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Når du fører regnskap plasserer du
kostnadene dine på ulike
regnskapskontoer i regnskapet. Det
samme gjelder inntekter. Før du skal
begynne å føre regnskap kan det derfor
være smart å lære litt om disse
kontonumrene, slik at du plasserer
inntekter og kostnader på riktig plass i
regnskapet. 

I Conta og i de fleste andre
regnskapsprogram består
regnskapskontoene av fire siffer. Det
første av disse sifrene utgjør
kontoklassen. Du bør lære deg
kontoklassene for å få regnskapet ditt
riktig. Kontoklassen, altså det første
sifferet, bestemmer om det du fører er
inntekt, kostnad, eiendel eller gjeld og
egenkapital. 

Last ned en oversikt over alle
kontoklassene.

I innstillingene i Conta, under fanen
REGNSKAP, finner du kontoplan som viser
de kontoene som er aktive for firmaet ditt.
Der du også kan se alle andre kontoer som
er tilgjengelige, og du kan velge å aktivere
andre kontoer som du ønsker å bruke.

Kontoer som begynner på 1 er kontoer i
regnskapet der eiendelene til selskapet
står. En deler det inn i langsiktige og
kortsiktige eiendeler. Langsiktige kalles
anleggsmidler og har kontoer fra 1000 til
1399. Kortsiktige eiendeler kalles
omløpsmidler og har kontoer fra 1400 til
1999. Noen eksempler på ofte brukte
eiendelskontoer er:

 1200 Maskiner og anlegg
 1460 Varelager
 1500 Kundefordring
1920 Bankkonto
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Det kan være verd å legge merke til konto
1500 Kundefordring. Der blir alt kunder
skylder deg etter at du har fakturert
samlet. I rapportene som heter reskontro
og kundereskontro vil du kunne se
spesifikasjon av beløpet som står på konto
1500 med hvem som skylder deg hvilke
beløp. Konto 1500 består av mange
kontoer som skilles fra hverandre med
navnet på kunden. De får navn som konto
1500 Frode Johansen, konto 1500 Anette
Olafsen osv.

Gjeld og egenkapital står i regnskapet på
kontoer som begynner på 2. Egenkapital
står på kontoer fra 2000 til 2099.
Langsiktig gjeld står på kontoene 2200 til
2299. Ulike former for kortsiktig gjeld står
på kontoer fra 2300 til 2999. Noen
eksempler på ofte brukte gjelds- og
egenkapitalkontoer er:

 2050 Annen egenkapital
 2220 Langsiktig lån fra
kredittinstitusjon
 2400 Leverandørgjeld

Konto 2400 for leverandører virker på
samme måte som konto 1500 gjør for
kunder. Der samles alle beløp som du
skylder til en leverandør fordi du ikke har
betalt fakturaen du har mottatt. En
detaljert oversikt over dette finner du i
rapporten reskontro under
leverandørreskontro. Det skilles også her
mellom ulike 2400 ved å bruke navnet på

leverandøren, som 2400 Telenor, 2400
Kontorspesialisten osv. 

For aksjeselskap kan det være greit å
merke seg noen kontoer som bare de skal
bruke, som for eksempel:
 
 2000 Aksjekapital
 2540 Forskuddsskatt
 2915 Gjeld til eier

Enkeltpersonforetak har også noen egne
kontoer som bare de kan bruke og der kan
det være greit å merke seg disse som er
ofte brukt:

 2060 Privat konto
 2070 Forskuddsskatt
 
Inntektskontoer er kontoer som begynner
på 3. Her bruker bedrifter ofte forskjellige
kontoer basert på hvilken
merverdiavgiftsbehandling inntekten skal
ha. Den vanligste inntektskontoen er konto
3000 som er salgsinntekt med 25 prosent
merverdiavgift. 

Kostnader i regnskapet fordeler seg på
kontoer som begynner på 4, 5, 6 og 7. 

Først kommer varekostnadene, som du har
i forbindelse med produktene eller
tjenestene du leverer. Disse kontoene
begynner på 4. Den vanligste kontoen er
konto 4300 Innkjøp av varer for videresalg.
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Kontoer som begynner på 5 i regnskapet
er tilknyttet personalkostnader. Det er for
eksempel lønn, arbeidsgiveravgift,
yrkesskadeforsikring og lignende. De mest
brukte kontoene i denne kontoklassen vil
være:
 
 5000 Lønn
 5400 Arbeidsgiveravgift
 5990 Andre personalkostnader

Andre driftskostnader i regnskapet
fordeler seg på kontoer som begynner på 6
og 7. Her finner du alle andre
kostnadskontoer som ikke tilhører gruppen
varekostnader eller personalkostnader.
Noen kontoer som er mye brukt her er:

 6420 Leie datasystem
 6559 Andre driftskostnader
 6900 Telefonutgifter
 7140 Reiseutgifter

Blant kontoene som begynner på 8 finner
vi kontoer for finansinntekt,
finanskostnader, skatt for AS og
disponeringskontoer. De kontoene de
fleste har bruk for i denne kontoklassen er
ofte konto 8050 som er renteinntekter og
konto 8150 som er rentekostnader.

Det første sifferet i kontonummeret kalles
kontoklasse og de to første sifrene
sammen kalles kontogruppe. 

Det er alltid ønskelig å få bokføringene på
riktig konto, men om du har det første
sifferet riktig, vil regnskapet gi riktig sum
inntekter og sum kostnader. Om du i
tillegg får det i riktig kontogruppe, så følger
du også standarden som myndighetene
har satt for bokføring.

Last ned en oversikt over alle
kontoklassene.
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Merverdiavgift i regnskap og fakturering
styres av det som kalles MVA-koder.
Koden knyttes sammen med
regnskapskontoen for å si noe om hvordan
MVA skal behandles i den enkelte
bilagsføringen. I Conta har vi gjort det slik
at de mest vanlige MVA-kodene er aktive
og kan brukes av alle som er MVA-
registrert. Det finnes noen flere koder du
kan aktivere og bruke hvis du for eksempel
importerer varer. 

Hvis du skulle ha behov for å aktivere flere
MVA-koder eller lese mer om de enkelte
kodene, finner du dem under
INNSTILLINGER > REGNSKAP > MVA. Der
kan du trykke på pilen til høyre for å lese
mer om hver enkelt kode.

De vanligste og mest brukte MVA-kodene
er kodene for kjøp og salg av varer og

tjenester med 25 prosent MVA. Dette er
kode nr. 3 for utgående faktura/inntekt og
kode nr. 1 for inngående
faktura/kostnader. I tillegg brukes ganske
ofte kode nr. 0 som heter ingen
merverdiavgiftsbehandling. Den brukes for
alle kostnader det ikke er MVA på eller
som du ikke har fradragsrett for MVA på.

Last ned en oversikt over MVA-kodene. 

Når vi først er inne på innstillinger kan vi
også nevne at du kan gå inn på det som
heter EHF og aktivere mottak av EHF om
du ikke har gjort det. EHF er elektroniske
faktura som du kan registrere at du ønsker
å motta direkte i regnskapssystemet i
Conta. Ved å aktivere EHF-mottak, sikrer
du at du har en plass for å motta alle
faktura for selskapet ditt og at de kommer
direkte inn i regnskapet og ikke blir glemt.

Les mer om EHF i Conta. 
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Nå skal se på hvordan du bokfører andre
inntekter enn de som er fakturert i Conta. 

Med “andre inntekter” mener vi alle
inntekter som du ikke har laget faktura på.
Det kan være kasseoppgjør fra
kassaapparat, lister fra salg på messer
eller lignende. 

For å bokføre disse inntektene trykker du
på BILAG oppe i menyen og velger
REGISTRERE NYTT BILAG. Da får du opp
følgende alternativer:

Det aller første du skal gjøre når du skal
føre et bilag i regnskapet, er å knytte
dokumentasjonen til bokføringen. Det
gjøres der det står bilag.

Her velger du REGISTRERE INNTEKT når
du skal registrere inntekt. 

Husk! Alt du har fakturert i Conta er
allerede registrert som inntekter, så du
trenger ikke å registrere fakturaene på
nytt.
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BOKFØRE ANDRE INNTEKTER

Her kan du laste opp bilag/dokumentasjon
direkte, dra og slippe filer eller hente det
fra bilagene du har lastet opp eller sendt til
mappen OPPLASTEDE BILAG i Conta.

Hvis du har solgt varer eller tjeneste til en
kunde og har annen dokumentasjon enn 

faktura, så registrerer du navnet på kunden
under inntektsdetaljer. 

I dette eksempelet har vi solgt varer på en
messe og registrerer derfor en kunde som
heter “messesalg” i regnskapet. Da kan vi
bokføre alle salg fra messen samlet
gjennom REGISTRERE INNTEKT. 
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Den siste delen i registrering av inntekt er
å registrere om inntekten er betalt og å
registrere betalingsdato hvis den er betalt.

I dette eksempelet er dette inntekter fra et
messesalg der vi har solgt varer kontant.
Varene er derfor betalt med kontanter og vi
velger det i listen over
betalingsalternativer. 

Når alt er fylt inn, er det bare å trykke på
REGISTRERE INNTEKT, og så blir bilaget
registrert. Skulle det være noe du er
usikker på i føringen, kan du lagre som
kladd også komme tilbake når du har
funnet ut hvordan det skal bokføres. 

Videre fyller du inn dato for transaksjonen,
beskrivelse på hva det er og totalbeløpet. 

Det neste steget er å velge hvilken
regnskapskonto inntekten skal føres på og
hvilken MVA-kode som skal høre til. Hvis
varene som er solgt er med MVA, skal de
vanligvis på konto 3000 med MVA-koden
som heter: 25 % - Utgående merverdiavgift
(3). 

Hvis det ikke er med MVA må du bla i
listen over kontoer og se om du finner den
riktige. I REGISTRERE INNTEKT er det bare
mulig å bokføre på inntektskontoer og du
får derfor bare opp disse kontoene. Denne
guiden kan hjelpe deg å finne riktig konto
med hjelp av MVA-kode. 
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Inntekter
Kostnader (faktura og kvitteringer)
Andre transaksjoner (f.eks lønn, lån
el.l.)
Bankavstemming
Avslutte MVA-periode hvis aktuelt.

Vi er nå ferdig med første steg i
rekkefølgen du bør jobbe når du skal føre
regnskap. Neste steg er å bokføre
kostnadene. La oss ta en titt på
rekkefølgen igjen:

1.
2.
3.

4.
5.

Når du skal registrere kostnader i
regnskapet, går du til REGISTRERE KJØP.
Det kan du enten gjøre via knappen på
startsiden eller via BILAG > REGISTRERE
NYTT BILAG.

Første steget for å registrere en kostnad er
å laste opp dokumentasjonen.
Dokumentasjonen kan være både faktura
du har mottatt og kvittering for noe du har
kjøpt. 

Du kan laste opp filer direkte i bokføringen,
dra og slippe filen eller hente det fra
OPPLASTEDE BILAG etter at du har sendt
det inn med e-post eller kvitteringsappen.

Hvis du vil, kan du starte registreringen av
kostnader fra OPPLASTEDE BILAG. Der
velger du hvilken faktura du skal begynne
med og så trykker du REGISTRER BILAG. 

Når du har hentet inn dokumentasjonen du
skal bruke, kan du begynne å registrere
fakturadetaljer. Det første du gjør er å
velge leverandør eller lage en ny. Når du
lager en ny leverandør kommer det opp
forslag fra bedrifter som er registrert i
Brønnøysundregistrene, og om du finner
den rette der, er det bare å velge den. Hvis
ikke leverandøren din kommer opp, legger
du inn informasjon om leverandøren selv. 

Videre legger du inn en beskrivelse på hva
som er kjøpt, fakturadato, fakturanummer,
forfallsdato og beløp. All den
informasjonen henter du fra fakturaen eller
kvitteringen. 

Når du bokfører en kvittering bruker du
samme dato på fakturadato og
forfallsdato. Du bruker også
kvitteringsnummer istedenfor
fakturanummer. 

I beskrivelsen bør du skrive noe som gjør
at du forstår hva du har kjøpt når du ser
føringen i rapportene senere. 
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BOKFØRE KOSTNADER
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Etter fakturadetaljene kommer detaljene
om kostnaden. Det starter med en
beskrivelse, som godt kan være den
samme som under fakturadetaljer. 

Det neste som skal legges inn er
kontonummer kostnaden skal føres på i
regnskapet. Den kunstige intelligensen i
Conta gir deg forslag til kostnadskonto å
bokføre på, basert på leverandøren og
beskrivelsen din. Du kan også søke på
navn og kontonummer hvis du vil.

Her er kunnskapen om kontoklasser fra
tidligere i regnskapskurset til god hjelp til å
velge en fornuftig konto.

Beløp hentes automatisk fra
fakturadetaljene og MVA-beløp beregnes
basert på MVA-koden i det neste feltet.
MVA-koden forteller hvordan MVA skal
behandles i bilaget. Det ligger inne forslag
til MVA-kode basert på om selskapet er
MVA-registrert og hvilken regnskapskonto 

som er valgt. 

Hvis du har fradragsrett for MVA på
kostnaden du bokfører, skal det her stå “25
% - Fradragsberettighet innenlands
inngående merverdiavgift (1)”. Det er
koden for at det er 25 prosent MVA på
kjøpet og at du har lov til å trekke det fra. 

Hvis du ikke har rett til å trekke fra MVA på
denne fakturaen, skal du velge koden som
heter “0 % - Ingen
merverdiavgiftsbehandling (anskaffelser)
(0)”. Som vi har nevnt tidligere er det mulig
å aktivere flere MVA-koder hvis du for
eksempel kjøper noe fra utlandet el.l., som
har andre mva-koder. 

Nederst i registreringsbildet skal du
registrere om fakturaen er betalt eller ikke.
Her anbefaler vi at du legger fakturaen til
forfall i nettbanken på forfallsdato også
registrerer du den her som betalt på den
dagen. 
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I nedtrekksmenyen for betalingsmåter
finner du alle bankkontoene til selskapet,
kontanter og kontoer for utlegg fra eier av
selskapet. Du kan altså velge
betalingsmåte uansett om det er betalt fra
en konto eller hvis du har lagt ut privat.

Når all informasjonen er lagt inn, trykker du
på OPPRETT KJØP. Bilaget er nå registrert.
Hvis du vil, kan du gå inn å se på hvordan
bilaget ble registrert i regnskapet. Da vil du
få opp en rapport .

Her ser du kontoene som det er ført på i
regnskapet, dato og beskrivelse, og hvis du
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 har fradragsrett kan du i tillegg se at
merverdiavgiften er behandlet på egen
konto i regnskapet.

Vi skal ta med et eksempel til på en
kostnad i regnskapet, nemlig en kvittering
for annonsering på Facebook. Her tar vi
utgangspunkt i en faktura i EURO, og at det
er en tjeneste fra utlandet som krever en
egen MVA-behandling. 

Du begynner igjen med å laste opp bilaget
eller hente det fra OPPLASTEDE BILAG
hvis du har sendt det på e-post dit. 
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Når du har valg bilaget du skal bokføre,
trykker du på knappen nede til høyre der
det står REGISTRER BILAG. Da kommer de
ulike mulighetene for å registrere bilag opp
og du kan velge REGISTRERE KJØP. 

Den kunstige intelligensen klarer ofte å
lese av en del informasjon fra bilaget, og
så må du gå gjennom og se at alt er riktig. 

Facebook er ikke registrert i
Brønnøysundregistrene, så det vil ikke
komme opp forslag når du søker på
leverandører, så det må du legge inn
manuelt. Et forslag til beskrivelse kan være
“Facebook annonsering”. Ofte er slik
kvitteringer betalt med kort samme dag, så
da er forfall og fakturadato samme dato. 

Når du skal bokføre et beløp på en
utenlandsk faktura som ikke er i norske
kroner, må du regne det om til norske
kroner. Hvis det er en kvittering for noe
som allerede er betalt, er det enkleste å se
på kontoutskriften hva som faktisk ble
betalt og så bruke dette beløpet i
bokføringen. 

Her har vi sjekket kontoutskriften og sett
at det ble betalt 995,20 kroner, så da
legger vi inn det i beløp. 

Hvis fakturaen ikke er betalt enda, så kan
du føre bilaget basert på omregning av
valuta på fakturadato, men da må du
registrere betalingen manuelt etterpå med
valutadifferanse.
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Kostnadsinformasjonen som skal legges
inn begynner med beskrivelse. Systemet
foreslår samme tekst som i
fakturainformasjonen og det er sjelden
noen grunn til å endre det, med mindre du
skal dele opp fakturaen i flere deler og føre
forskjellig på hver kostnadslinje. 

Det neste steget er å velge kostnadskonto.
Her foreslår systemet 3 ulike kontoer, blant
annet konto 7320 Reklame. Du kan bruke
denne kontoen hvis du vil, men det blir
enklere å bokføre flere fakturaer fra
Facebook hvis en har en egen konto for
annonsering fra utenlandske leverandører.
Derfor oppretter vi en egen konto til det. 

For å opprette en ny konto går du inn i
feltet for å søke på konto og trykker NY
KONTO. Der skriver du så inn
kontonummeret 7321 og du vil se at det er
en konto som allerede finnes i Conta. Den
inneholder allerede mye informasjon, som  
navn på konto og forslag til MVA-kode. Du
kan deretter lagre den nye kontoen og den 
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 blir valgt for denne kostnaden. 

Da gjenstår det MVA-behandling av
kostnaden før du kan gå videre til
betalingen. Her skal du bruke MVA-koden
som heter “25 % - Tjenester kjøpt fra
utlandet med fradragsrett for
merverdiavgift (86)”. Om du har lagt inn
konto 7321 som beskrevet over og er
MVA-registrert, så vil dette komme opp
som forslag til MVA-kode. 

Hvis selskapet ditt ikke er MVA-registrert,
eller av andre grunner ikke har fradragsrett
for MVA på denne kostnaden, skal
kostnaden føres med MVA-koden som 

 heter “25 % - Tjenester kjøpt fra utlandet
uten fradragsrett for merverdiavgift (87)”. 

Hvis du kjøper tjenester fra utlandet for
mindre enn 2000 kroner i kvartalet totalt,
kan du bruke kode 0 istedenfor kode 87.
Dette er et unntak fra regelen. 
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Så er vi kommet til siste del av
registreringen, som er å registrere om
fakturaen er betalt og eventuelt når den er
betalt. Her er fakturaen betalt med kort. Gå
til nedtrekksmenyen og velg hvilken
bankkonto det er betalt fra.

Hvis det er betalt fra en privat konto så
velger du konto 2060 for
enkeltpersonforetak og konto 2915 for
aksjeselskap.

Her er det betalt med et firmakort som er
knyttet til konto 1920 i regnskapet.
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Når du skal regnskapsføre transaksjoner
som ikke er kjøp eller salg går du til BILAG
> REGISTRERE NYTT BILAG > REGISTRERE
BILAG. 

I den menyen kan du registrere alle typer
bilag, også kjøp og salg om du vil, men her
må du selv velge om det skal bokføres
pluss (debet) eller minus (kredit) på
regnskapskontoen.

Nå skal vi bokføre at vi har satt pengene
fra kontantsalget vi gjorde på messen inn i
banken. Dette er ikke mulig å registrere
sammen med selve salget og vi må derfor
gjøre det her. Det samme gjelder blant
annet alle overføringer du gjør mellom
ulike bankkontoer i selskapet ditt. 

Også her starter vi med å laste opp
dokumentasjonen på det vi skal bokføre. I
dette tilfellet, når vi skal bokføre et
innskudd på bankkontoen, så er det greit å
bruke kontoutskriften fra banken som
dokumentasjon. 

Datoen det er innbetalt ut fra
kontoutskriften legges inn som dato.
Deretter skriver du en beskrivelse som
tydelig sier hva det er, her kan det for
eksempel være “innskudd etter
messesalg”.

Det er mulig å legge inn flere linjer hvis du
for eksempel skal føre flere overføringer
mellom bankkontoer, men så lenge det er
bare én linje så lar du dato og beskrivelse
være lik for linjen og hele bilaget. 

Når du så skal velge kontoer for pluss- og
minussiden i regnskapet, er det letteste å
tenke på bankkontoen og om pengene går
ut fra eller inn på bankkontoen. Går
pengene inn på bankkontoen, skal det
føres pluss (debet) på bankkontoen. Går
beløpet ut av bankkontoen, så skal beløpet
føres minus (kredit) på den kontoen i
regnskapet. 

I dette tilfellet er det et innskudd på
bankkontoen og vi velger da bankkontoen
på pluss (debet). For å finne riktig
kontonummer til bankkontoen kan du
skrive “bank” i søkefeltet og få opp alle
kontoer som har “bank” i navnet, eller du
kan skrive 1920 direkte. Du kan også søke
på for eksempel “19” hvis du husker deler
av, eller hele, kontonummeret. 

Alle føringer i regnskapet skal bokføres
både på pluss og minus, og i dette tilfellet
minus (kredit) kontanter. Du kan søke på
“kontanter” for å få fram riktig konto. Det
er konto 1900. 

Det siste som legges inn her, er beløpet.
Det ser du også ut fra kontoutskriften og
kan skrive direkte inn. 
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BOKFØRE ANDRE
TRANSAKSJONER
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Av og til krever bankenet gebyr for slike
innskudd. Det innskuddet må føres på tre
ulike linjer:

Det skal fortsatt bokføres på konto 1920
(eller evt. en annen bankkonto) og konto
1900, men i tillegg må du ha en egen linje
for bankgebyr. Du kan søke på “bankgebyr”
for å finne ut at det skal på konto 7770. 

På samme måte som dette, kan du for
eksempel bokføre betalinger på lån der
deler av betalingen er renter og deler av
betalingen er avdrag. Du kan også få bruk
for slike føringer hvis du for eksempel har
fått purregebyr for en faktura. Purregebyret
må bokføres i tillegg til betalingen av selve
fakturaen.
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Hvis banken tar 50 kroner i gebyr, blir
bilaget registrert som på bildet over. 

Når du har lagt inn alle linjene du skal ha
med og sjekket at differansen i bilaget er
null, kan en trykke på BOKFØR BILAG.

Når det gjelder pluss og minus eller debet
og kredit, så kan det være greit å vite at
bokføring i pluss (debet) på en
kostnadskonto øker kostnadene og
bokføring på minus (kredit) øker
inntektene.
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Her starter du med å laste opp
kontoutskriften eller hente den fra
OPPLASTEDE BILAG. Når du har gjort det,
ser det ut som på bildet nedenfor. 

Det første du gjør i bankavstemmingen er
å finne utgående saldo på kontoutskriften,
altså hvor mye penger det er på konto når
måneden er slutt, og legge dette inn i
avstemmingen i Conta. 

På den måten sjekker du om regnskapet
og kontoutskriften stemmer og er likt. I
vårt tilfelle her, har vi et avvik mellom
kontoutskriften og regnskapet på 10 007
kroner. Neste steg er å finne ut hva feilen
er og bokføre slik at det stemmer.

Når vi går igjennom kontoutskriften og det
som er ført i regnskapet, så finner vi to
transaksjoner som er på kontoutskriften 

I bankavstemmingen kan du både bokføre
noen type bilag og kontrollere at alt som er
med på kontoutskriften din er med i
regnskapet ditt. 

Vi anbefaler at du avstemmer alle
selskapets bankkontoer hver måned slik at
du har god kontroll på at ingenting
mangler. Hvis du klarer å etablere en god
rutine på å føre regnskap jevnlig og
avstemme banken etter hver måned, vil du
ha et ajourført regnskap. Da vil du med
rimelig stor sikkerhet vite at det meste
som skal være med i regnskapet er
bokført.

Bankavstemmingen finner du under BILAG
> REGISTRERE NYTT BILAG >
BANKAVSTEMMING. 
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BANKAVSTEMMING
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Nede til høyre på siden finner du en knapp
for å godkjenne avstemmingen. Når du
gjør det, vil alt lagres og avstemmingen vil
bli merket som ferdig i kalenderen.
Bankkontoen er avstemt og du kan
eventuelt gå videre til neste bankkonto
hvis bedriften din har flere kontoer. 

Kontoer som er ferdig avstemt uten avvik,
vil bli låst for bokføring slik at det ikke er
mulig å bokføre mer på den bankkontoen i
den perioden.

og som ikke er i regnskapet enda. Da må vi
bokføre disse.

De bilagene hvor du kan bruke
kontoutskriften som bilag, kan bokføres
direkte i bankavstemmingen. Eksempel på
slike bilag er renter, bankgebyrer og
betaling av MVA.

I dette tilfellet er avvikene et uttak av
midler til privatkonto i et
enkeltpersonforetak på 10 000 kroner og
et bankgebyr på 7 kroner. 

For å kunne bokføre disse i
bankavstemmingen trykker du på NYTT
BILAG. Du får opp en nedtrekksmeny der
du velger hva som skal bokføres og legger
inn dato og beløp. 

Når du har lagret disse to linjene, vil
avviket gå i null og kontoutskriften i
banken stemmer med regnskapet. 
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Under TIL SKATTEETATEN finner en også
to andre rapporter som du ikke trenger så
ofte. Det er næringsoppgave for
enkeltpersonforetak (ikke tilgjengelig for
AS) og SAF-T-rapport. 

Næringsoppgaven trenger du en gang i
året når du som har enkeltpersonforetak
skal levere den sammen med
skattemeldingen din privat. Eksport av
regnskapsdata er en rapport som
Skatteetaten kan etterspørre hvis de
ønsker å kontrollere virksomheten din. Da
går du inn hit og eksporterer det som heter
SAF-T.

MVA-meldingen inneholder informasjon
om merverdiavgift du har samlet inn fra
kundene dine og som du kan trekke fra på
kjøp du har gjort hos leverandørene dine.
Les mer om MVA. 

For å kontrollere MVA-meldingen, bør du
lese over navnet på de postene du har tall 

Vi har nå gått igjennom alle metodene for
å føre bilag i regnskapet og har kontrollert
at alt er med gjennom bankavstemmingen.
Da er det på tide å avslutte MVA-perioden
og sende inn MVA-meldingen hvis
bedriften din er registrert i
Merverdiavgiftsregisteret. 

De fleste selskaper leverer MVA-melding
hver andre måned. Det betyr, at når januar
og februar er ferdig ført og avstemt, skal
det sendes inn MVA-melding til
myndighetene for den perioden. Fristen for
den MVA-meldingen er 10. april. 

Se alle frister for aksjeselskap og
enkeltpersonforetak.

Når du skal avslutte en MVA-periode og
sende MVA-melding går du til RAPPORTER
> TIL SKATTEETATEN og velger MVA-
MELDING.
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AVSLUTTE MVA-MELDING
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på inntekter, og fordeler det på ulike poster
basert på hva det er. Post 2 er en
summeringspost for flere andre poster.

Videre i MVA-meldingen kommer
kostnader og MVA som du kan trekke fra.
Det inkluderer kjøp av varer og tjenester fra
utlandet. 

Du kan klikke på informasjonsikonet (i) ute
til høyre for å se spesifikasjon av de
enkelte postene.

på i MVA-rapporten og se om du syns det
høres fornuftig ut at du skal ha utfylt tall i
den posten. Veldig mange små selskaper
har bare tall i post 2, 3 og 14.

Du bør være spesielt oppmerksom hvis du
har fått et felt som viser tall i minus i
rapporten. Det tyder på at noe er unormalt 
og dermed kanskje feil, så se spesielt etter
slike poster og vurder om det er riktig.

Første del av MVA-meldingen viser MVA 

34

https://conta.no/?utm_source=conta.no&utm_medium=e-bok&utm_campaign=regnskapskurs


Det kan være greit å merke seg at du først
må sende inn oppgaven fra Conta til Altinn
og så logge deg inn i Altinn for å signere
og sende den inn derfra.

Når MVA-meldingen er sendt inn, er
perioden avsluttet. Det skal normalt ikke
føres flere bilag for den perioden. Skulle
det likevel vise seg at du har glemt noe,
kan du åpne perioden igjen, føre det som
mangler og avslutte perioden på nytt. Hvis
den har endret seg må du også sende inn
ny oppgave til Skatteetaten.

Nederst i MVA-meldingen viser det om du
har MVA som skal betales eller om du har
MVA tilgode. MVA å betale er en positiv
ting som viser at inntektene dine er høyere
enn utgiftene, og dermed at bedriften i
utgangspunktet skal tjene penger og ha
overskudd.

Når oppgaven ser fornuftig ut, er den klar
til å sendes inn til Altinn og signeres. Du
klikker på AVSLUTT OG SEND for å komme
til veiviseren som hjelper deg med
innsending av MVA-meldingen til Altinn. 
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minus kostnader i regnskapet. Den
forteller deg om du tjener penger eller ikke.
BALANSE er en oppstilling over eiendeler
og gjeld på et gitt tidspunkt.

Rapporten BILAGSJOURNAL er den du
bruker når du leter etter et bilag eller har
bruk for å redigere eller slette et bilag.
Disse mulighetene finner du på hvert
enkelt bilag i bilagsjournalen. 

I rapporten HOVEDBOK kan du søke på
kontoer for å se hva som er ført på den
enkelte konto i regnskapet, for en gitt
periode.

FAKTURAJOURNAL er en liste over alle
faktura du har laget i Conta. Også her kan
du søke opp spesifikke perioder.

SALDOBALANSE er en rapport som viser
summer for alle kontoer i regnskapet på en
gitt dato.

Under RESKONTRO finner du rapporter om
kunder og leverandører. Der kan du finne
ut hvem av kundene dine som ikke har
betalt deg enda og hvem av leverandørene
du skylder penger. 

Regnskapsrapporter
Reskontro
Til Skatteetaten

Nå har vi gått igjennom alle måtene du kan
føre bilag på i Conta, hvordan du
avstemmer bank og avslutter MVA-
perioden. Avslutningsvis skal vi se litt på
rapporter. I Conta finner du tre kategorier
med rapporter:

TIL SKATTEETATEN-rapportene har vi
allerede introdusert, så la oss se litt på
regnskapsrapportene.

Vi anbefaler at du går innom rapportene
RESULTAT og BALANSE for å se på
oppdateringer hver gang du er ferdig med
en periode eller har bokført litt i
regnskapet. På den måten vil du bli kjent
med regnskapet ditt og rapportene dine,
og vil kanskje enklere oppdage det hvis
noe skulle bli feil eller rart i regnskapet ditt.

Rapporten RESULTAT viser inntekter 
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SE DENNE DELEN PÅ VIDEO
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Se regnskapskurset gratis på video.
Det tar kun en og en halv time!

Få hjelp til å bokføre spesifikke
kostnader og inntekter eller lær mer
om mulighetene du har i Conta på
hjelpesidene våre. 

Bli med på gratis webinar for
aksjeselskap og enkeltpersonforetak
hver eneste uke. 

Se nyttige hjelpevideoer på
Youtubekanalen vår når du vil. 

Slå opp ord og begreper du lurer på i
regnskapsordboken.

Følg oss gjerne på Facebook for andre
nyttige tips og triks.

Vi håper du fant noe nyttig i dette
regnskapskurset. I Conta finner du mange
ressurser som kan hjelpe deg når du skal
føre regnskap:

Kanskje har du funnet ut at du ikke har lyst
til å føre regnskapet til bedriften din selv?
Det er selvsagt helt greit. Conta har over
150 regnskapspartnere som kan hjelpe
deg med bokføringen og gi deg gode råd
om regnskap og økonomi. Finn en
regnskapsfører. 

Lykke til med regnskapsføringen!
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