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Innsendelse til Brønnøysund
Er du klar over at med kun få tastetrykk kan du enkelt levere Årsregnskapet til Regnskapsregisteret
(Altinn) via Årsavslutning? Det meste er allerede klart på klienten.
Eksport av Årsregnskap til Regnskapsregisteret
Årsavslutning eksporterer Årsregnskap inkl. noter og Årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund
via Altinnportalen. Det er eksport til RR-0002 Årsregnskap for små, store og øvrige selskap som kan
foretas. Rutinen for innsendelse er beskrevet under.
Opplysninger til Regnskapsregisteret
Valget Opplysninger til Regnskapsregisteret finnes under Registrering i Arbeidsgang.
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På denne siden angis tilleggsinformasjon som er nødvendig for elektronisk innsendelse. Marker for Skal
sendes inn elektronisk. På denne siden vises også et sammendrag av nøkkeltall i RR-0002.

Datasystem-ID og passord
Datasystem-ID og Passord kan enten angis her for det enkelte selskap eller felles for alle klienter
under Verktøy |Innstillinger | Tilleggsvalg. Dersom det angis på denne siden går det foran ev ID og
passord lagt inn i verktøymenyen.

Kroneenhet
Angivelse av innsendelse i hele kroner, tusen eller million foretas på siden Innstillinger til Årsrapport.

Linjeinndeling
Dersom ikke kolonnen Altinn finnes i linjeinndelingen kan den vises ved å høyreklikke på overskriften
over kolonnen for eksempel Postkode 1 og sette på haken for Altinn.
Regnskapslinjene i Årsavslutning er i henhold til norsk standard oppstillingsplan. Linjene er knyttet til
tilhørende Altinn-linjer i denne kolonnen. Ved avvikende oppstilling kan tilknytningen til Altinn-linjer
endres og tilpasses det enkelte behov. Dersom teksten på linjene er endret vil den endrende teksten også
kunne sendes inn til Altinn.
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Endre tilknytning til Altinn-post
For å endre eller opprette tilknytning mot en Altinn-post, marker aktuell linje og
klikk på
til høyre for teksten til linjen i Altinn-kolonnen. Da vises dialogen Knytt linje
mot Altinn-post. Ubenyttede mulige Altinnlinjer er markert røde. Benyttede linjer er markert
svarte. For å fjerne en tilknytning klikk på Fjern valg.
Dersom linjeinndelingen er tilpasset et spesielt behov ut over standard oppstilling, er det
også mulig å knytte flere regnskapslinjer i Årsavslutning opp mot samme regnskapslinje
i Altinn. Hver enkelt regnskapslinje vil da sendes inn med sin egendefinerte tekst og
beløp. Altinn-linjer hvor det er tillatt med flere knytninger til samme linje har dette ikonet
foran Altinn-linjen

Vedlegg
Noter, Årsberetning og kontantstrømoppstilling blir automatisk vedlagt forsendelsen
til Altinn når det er angitt i Innstillinger til Årsrapport at disse dokumentene inngår i
Årsrapporten. Dokumentene vises som vedleggsdokumenter i dialogen Eksporter til Altinn.
Revisjonsberetning må som eksternt dokument legges ved manuelt. Benytt knappen for
eksterne vedlegg
Vedlegg som er generert i Årsavslutning kan forhåndsvises. Marker dokumentet og klikk
på
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Send til Altinn
Innsendelse til Altinn kan foretas ved klikke på ikonet for Send til Altinn

Oversikt over forsendelser til Altinn
På samme måte som i Skatt gir Årsavslutning oversikt over status i Altinn for de innsendte
filer til Regnskapsregisteret. Status Arbeidsflyt betyr at forsendelsen er klar for signering og
endelig innsendelse i portalen.

