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Många nyheter i Vismas skatteprogram
Sveriges mest använda skatteprogram, Visma Skatt, kommer nu i nya och ännu mer funktionsrika
versioner. Nyheterna förenklar och effektiviserar både för företagare och redovisningskonsulter.
– Vårt första skatteprogram kom redan i slutet på 1980-talet. Sedan dess har de utvecklats med nya,
förenklande funktioner varje år. På de sättet är de utmärkta exempel på vårt långsiktiga och metodiska
upplägg när det gäller att förse landets småföretagare och redovisningskonsulter med de mest effektiva
arbetsredskapen för deras verksamheter, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.
Visma Skatt – och Visma Skatt Proffs för konsultbyråerna – har
vunnit rader av tester genom åren. De är också de mest sålda
skatteprogrammen med en marknadsandel på 49 procent, enligt
den senaste av Sifos årliga undersökningar av
programmarknaden för mindre företag.

« Den som inte provat våra
skatteprogram tidigare bör verkligen
utnyttja möjligheten att kostnadsfritt
använda och utvärdera dem. »

Smidiga och effektiva funktioner
Version 2011.0 av Vismas skatteprogram har en rad intressanta funktioner. Programmen är självklart
försedda med nya regler och siffror för år 2011. Dessutom kan exempelvis de här nyheterna nämnas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Överskådligare funktion för import och export
Hämta bokföringsuppgifter direkt från Visma Administration, Visma Compact och Visma Bokslut
Generell nedsättning av egenavgifter
Ändrade regler om karensdagar i näringsverksamhet
Ny utgåva av preliminärdeklaration (4314)
Fler inkomstplaneringsval i kalkylen för näringsverksamhet
Gemensam utskrift för skatteuträkning och kvarskatt/överskott
Skicka utskriftspaket direkt till Visma Byråstöd (i Skatt Proffs)
Meddelande till kund (i Skatt Proffs).

Testa programmen gratis
– Den som inte provat våra skatteprogram tidigare, bör verkligen utnyttja möjligheten att kostnadsfritt använda
och utvärdera dem i 45 dagar. Det är bara att ladda ner från vår hemsida, säger Rolf Dahlberg.
• Hämta Vismas skatteprogram här http://info.vismaspcs.se/demo/indexweb.asp
• Läs mer om skatteprogrammen från Visma på http://www.vismaspcs.se/skatt
För mer information kontakta
Rolf Dahlberg, vd Visma Spcs AB, 0470-70 60 39, rolf.dahlberg@visma.se
Peter Samuelsson, produktansvarig, 0470-70 60 33, peter.samuelsson@visma.se

Vismakoncernen är Nordens ledande leverantör av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster och
butiksdatalösningar. Visma förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser hos 220 000 kunder i både privat och offentlig sektor i norra Europa.
Koncernen har drygt 4 200 anställda, varav 1 200 i Sverige. Omsättningen uppgick 2009 till 3 381 miljoner norska kronor. Mer på visma.se.

