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• La oss først gi barnet et navn og ikke bare en 
forkortelse:

• Standard Audit File – Tax
• SAF-T Regnskap (Financial) er et 

standardformat for utveksling av 
regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit
File-Tax, er utviklet i fellesskap av 
bransjeorganisasjoner, systemleverandører og 
Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD.

Historien bak SAF-T
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• Flere land i Europa har innført en form for 
SAF-T rapportering. 

• Et fellestrekk for disse ordningene er at de er 
lite standardiserte ved at ingen av dem er like.

• Dette skyldes ulike skattesystemer og 
kulturforskjeller

OECD standard
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• Det hele startet i 2010 på møte i IT-forumet til 
Regnskap Norge (da NARF).

• Målsettingen vår var å effektivisere dataflyten av 
regnskapsinformasjon i næringslivet.

• Mens dette arbeidet pågikk så fikk Skatteetaten 
en oppfordring fra OECD om å etablere et 
standardformat for bokettersynsformål.

• I stedet for å etablere 2 standarder ble de slått 
sammen.

Utviklingshistorien
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• Målet med SAF-T (Standard Audit File Tax) er:
– å effektivisere bokettersyn (motivet til Skatteetaten)
– gjøre det mulig å forbedre dataflyt mellom ulike informasjonssystemer

• Finansdepartementet har endret bokføringsforskriften til at 
bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne 
utlevere regnskapsdata i et gitt standard format. (22.12.2017)

• Endringen gjelder for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 
eller senere. 

• Før dette tidspunktet vil rapportering på SAF-T formatet være frivillig.

Bakgrunn
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Forsystemer

ERP system SAF-T

NyZ ERP system

SESAM

ALTINN

Øvrige systemer



• Rapportering og analyse – business 
intelligence

• Årsavslutning
• Skatteberegning
• Konsolidering
• Avstemminger
• Revisjonsprogram

Informasjonsoverføring fra SAF-T til 
andre systemer
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Endring av bokføringsforskri^en
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• Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner 
i omsetning er unntatt fra kravet. Men dersom 
disse virksomhetene likevel har bokførte 
opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de 
omfattet av kravet.

• Det er kun i forbindelse med en eventuell 
kontroll, og når Skatteetaten ber om det, at de 
bokføringspliktige skal sende inn filer på SAF-T 
format.

Endringen av bokføringsforskriften -
avklaring
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• Foreløpig at det 2 SAF-T formater
• SAF-T Regnskap (Financial) innføres 1.1.2020 

(Bokføringsforskriften §7-8)
• Før dette tidspunktet har det vært frivillig
• SAF-T Kassasystem ble innført 1.1.2019

• Levering av filen skal skje på Altinn

Ikra^tredelse
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• Fra 1. januar 2019 må bokføringspliktige med 
kontantsalg benytte et produkterklært 
kassasystem

• Produkterklæring innebærer at leverandøren 
av kassasystemet har sendt inn et skjema til 
Skatteetaten (produkterklæringen) og 
gjennom dette bekreftet at kassasystemet 
tilfredsstiller kravene i kassasystemloven og -
forskriften

Kort om SAF-T kassasystem
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• Fra Skatteetatens nett sider stilles følge 
spørsmål:

Vil det bli overgangsordning for 
bokføringspliktige (jf. også reglene om 
kassasystem)?

Det er ikke en overgangsordning på samme 
måte som for kassasystemer.

Overgangsregel?
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• I første versjon av SAF-T filen er det følgende 
som skal rapporteres:

• Faste registre som: kontoplan, kunder, 
leverandører, mva. koder, dimensjoner 

• Variable data : kontospesifikasjon (hovedbok), 
og leverandør- og kundespesifikasjon 
(reskontro). 

Hva er det som skal rapporteres?
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• Her er ingenting fastsatt men vi indikasjoner 
på følgende:

• Fase 2 – detaljerte fakturaopplysninger
• Fase 3 - bevegelser i perioden for varelager 

og anleggsmidler samt eierinformasjon
• Tidspunkt for innfasing er heller ikke fastsatt

Hva skal rapporteres i senere 
versjoner?
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• SAF-T er innført og vi må forholde oss fl at det 
ikke blir flere utseZelser eller overgangsregler

• La oss se liZ på denne mysfske SAF-T filen og 
hva den inneholder

• Ikke la dere skremme av forkortelsen XML 
eller struktur på filen – det er bare data!

Avmystifisering
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• Hva er XML format?
• XML er et format som ofte er brukt for deling av 

strukturerte data mellom informasjonssystemer
• XML er en forkortelse for Extensible Markup

Language
• Definert av World Wide Web (www) Consortium
• XML definerer hvordan et dokument skal 

struktureres 

SAF-T baserer seg på XML format
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XML filer er som et stort garderobeskap
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SAF-T baserer seg på XML format



• Her kikker vi inn i skuffen for kontoplanen
• Skuffen heter 

GeneralLedgerAccounts/innholdet heter 
Account

Hver skuff inneholder data
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Noen av skuffene er delt inn i rom
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Her lagres underdata (adresse)
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• Det er bare et filformat som egner godt for 
lagring og transport av data

• Filen er vanskelig å lese og vi må bla gjennom 
mange linjer for å få oversikt over en 
transaksjon

• Ved store filer er det praktisk talt umulig å få 
oversikten

XML oppsummert
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• Foreløpig 
– Faste data (master files)

• kontoplan 
• kunder
• leverandører
• mva koder

– Variable data
• hovedboksposteringer

Innholdet i SAF-T filen
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Gjennomgang av Excel fil
kontoplan
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Følgende må mappes opp:
• kontoplan
• mva koder

Mapping
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Mapping alternativer
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Kildeinformasjon: Skatteetaten 
Norwegian SAF-T Financial data Documentation v1.3 – 23.03.2018



Mapping opp mot Kostra arter
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Kildeinformasjon: Skatteetaten 
Norwegian SAF-T Financial data Documentation v1.3 – 23.03.2018



• Hvilken funksjonalitet kommer 
systemleverandørene til å tilby?
– automatisk forslag?
– blankt?

• Vi har dessverre ikke sett SAF-T filer for en 
kommune

• Vi har dog sett flere SAF-T filer fra de private

Mapping av kontoplanen

|  Side 29



30

Kildeinformasjon: Skatteetaten 
Norwegian SAF-T Financial data Documentation v1.3 – 23.03.2018



Gjennomgang av Excel fil
Øvrig informasjon
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Dimensjoner:
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• Enhet
• Kostsenter
• Prosjekt
• Avdeling
• Bilagstype
• Ansatt
• m.m.



• Filen vi har jobbet med her er en komplett fil som 
inneholder all informasjon for et selskap og egner 
seg godt for små- og mellomstore selskaper

• Dersom man jobber med et stort selskap eller et 
selskap som har reskontro fraskilt fra 
hovedboksposteringer så kan man levere flere 
SAF-T filer til Altinn

• Det finnes egne retningslinjer i dokumentasjonen 
fra Skatteetaten

Størrelsen på SAF-T filen
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• Når en SAF-T XML fil sendes inn til Altinn blir 
den validert

• Er SAF-T filen i en ZIP fil vil den bli validert 
straks etter innsending

Validering i Alfnn
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Eksempel på en fil som feiler
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• Redusert fds- og kostnadsforbruk da man 
slipper bistand for import av moZaZ data

• SkaZeetaten hevder at dialogen med 
skaZeyter vil bli bedre da begge parter har en 
felles forståelse av hvilken informasjon de 
ulike datafeltene i regnskapsfilen inneholder 
(her er jeg i tvil om deZe vil skje)

• Standardiserte kontroller vil redusere fden 
som trengs for å gjennomføre kontrollen

Fordeler ved SAF-T for Skatteetaten
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• Bedre muligheter fl å kontrollere informasjon 
hos kunder/leverandører fl skaZeyter

• Bedre samarbeid mot internasjonale 
skaZemyndigheter

Ytterligere fordeler for Skatteetaten
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• SkaZeetaten hevder følgende:
– økt effekfvitet og redusert ressursbruk ved 

rapportering og kontroll 
– styrket internkontroll 
– samlet vil deZe kunne bidra fl reduserte 

kostnader fl rapportering og løpende ajourhold 
– Det kan skje at kostnaden fra systemutviklerne 

veltes over på de bokføringsplikfge som 
umiddelbart ikke kan se å få de store fordelene 

Fordeler for den bokføringspliktige
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• Skatteetaten hevder:
– Innføring av et standard dataformat vil være med 

på å muliggjøre økt bruk av dataanalyser. 
– Ved revisjon av selskaper med et visst 

transaksjonsvolum er noen av 
revisjonshandlingene utvalgsbaserte. Bruk av 
dataanalyser vil legge til rette for enklere 
stratifisering av populasjonen og gi et mer 
risikobasert utvalg. 

Kontrollmuligheter 
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• Siden SAF-T formatet baserer seg på 
transaksjonsdata så får men innsikt på en mye 
dypere nivå enn ved import av data på kontonivå

• Transaksjonsdata tar med seg data ned på 
dimensjonsnivå og som gir store fordeler ved 
senere analyser

• For prosjektorganisasjoner gjør det jobben 
enklere for å kunne få over tidligere 
prosjekthistorikk

SAF-T gir god innsikt
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• Ved korrekt mapping opp mot standardisert 
kontoplan vil rådgivning kunne gjøres enklere 
på tvers av selskaper

• En virksomhet med en spesiell kontoplan vil 
ikke lengere være usammenlignbar mot andre 
selskaper

• Benchmarking innenfor eller mellom bransjer 
vil også gjøres enklere

Standardisert rådgivning
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• For regnskapsfører og revisor vil man kunne 
foreta en rekke standardiserte kontroll på 
tvers av klienter
– Bruttofortjeneste/dekningsbidragsanalyser
– Varelagervurderinger
– Lønnsandelsberegninger

• Kvalitetsvurdering av regnskaper vil kunne 
gjøres raskere og enklere

Standardiserte analyser
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• En avstemming innebærer ofte innhenting av 
data fra andre systemer (f.eks Altinn)

• Standardisering av dataformatet gjennom 
kontoplan og mva koder vil gjøre 
avstemmingsjobb mer effektiv

Automafserte avstemminger
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• Konsolidering der de enkelte selskapene har 
forskjellige kontoplan har vært en kostbar 
affære da kontoplanene må mappes opp mot 
en felles konsernstruktur

• SAF-T vil gjøre mye av denne jobben enklere.

Konsolidering
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• SAF-T som eksport og imporpormat vil gjøre 
det enklere å kunne foreta analyser i sannfd.

• Fordelene ved skybaserte systemer er at 
inn/uthenfng av data er enklere (api, 
standardiserte formater)

• Nå vil alle systemer ha en felles standard for å 
gjøre informasjonsutveksling enklere

Rapportering i sanntid
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• Bruk av organisasjonsnummer som fellesnøkkel i 
analyser

• Gjensidige kontroll – SkaZeetaten vil kunne 
kontrollere at transaksjonene i næringslivet er 
transparente

• Hvis AS A har solgt en vare fl AS B så skal denne 
transaksjonen vises som salg i det ene selskapet 
og kjøp/varelager/investering i det andre

• God kontroll forbundet med hvitvasking 

Noe av det mest spennende med SAF-T...
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• Har lovendringen tilbakevirkende kraft?
– Skatteetaten på sine sider nekter for dette med 

følgende uttalelse:

Interessante problemstillinger
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• Vil SAF-T erstatte annen rapportering av ligningsdata?

Interessante problemstillinger
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• De fleste artikler som omhandler SAF-T 
konkluderer med at det er lurt å begynne å 
forberede til seg til SAF-T så tidlig som mulig

• Dette er virkelig en utfordring når 
systemleverandørene ikke publiserer SAF-T 
funksjonalitet før 4. kvartal 2019

• Det er derfor viktig å presse på 
systemleverandørene slik at SAF-T 
funksjonalitet leveres så tidlig som mulig

Interessante problemsfllinger
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• Hvor stopper SAF-T?
• Skatteetaten har gitt utrykk for at SAF-T på sikt vil 

kunne anvendes ifm. løpende rapportering.
• Kommer myndighetene til å kunne hente ut data 

på løpende bånd (sanntidsrapportering)?
– slipper vi da å sende inn:

• skattemeldinger for mva?
• A-meldinger?
• noe som helst??

Fremfdsvyene
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• Hvordan vil datatilsynet stille seg til konstant 
overvåkning av økonomisk data hos 
Skatteetaten?

• Dette høres ikke umiddelbart helt greit ut

Dataflsynet
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• Det var mye irritasjon når Alfnn ble innført, 
men det har gåZ seg fl og er nå en meget god 
løsning for næringslivet og det offentlige

• De fleste er motstandere av endring
• Men det ligger masse muligheter i SAF-T for 

de som velger å seZe seg inn i det og som kan 
se forretningsmulighetene som kommer fra 
det.

• Takk for meg!

Til slutt....
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