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Innledning 

Dette dokumentet er en papirversjon av hjelpefilen til TAXItotal.  

Det er ikke lagt stor vekt på redigering, men kun å få med den informasjonen som gis i 

hjelpefilen.  

  
TAXItotal er opprinnelig utviklet av Lien Consulting AS  for Taxinett Norge As OTT 

etter en henvendelse i begynnelsen av 2000 med tanke på å komme fram til en 
Windows -versjon av den tidligere dos -versjonen med samme navn. 
 

Fra 20. november 2003 overtok Lien Consulting AS all videreutvikling, drifting og 
support av produktet TAXItotal. Taxinett Norge As OTT sto fortsatt som eier.  
 

Høsten 2004 ble Taxinett Norge As OTT overtatt av CenCom AS som da ble ny eier 
av produktet.  
 
Våren 2005 inngikk Lien Consulting AS avtale med CenCom AS om kjøp av 
eierrettighetene til TAXItotal. 
 
 

 
Alle oppdateringer av programmet vil bli lagt ut på http://www.taxitotal.no/   
Sjekk om det finnes oppdateringer av programmet slik at du benytter siste versjon! 
 
 

Kontaktinformasjon: 
 

Internett: www.taxitotal.no 

E-post: support@taxitotal.no 

Telefon: 66 96 24 46 ( 9 -16 ) 

 
Denne informasjonen finner du også via menyen i TAXItotal, klikk på Hjelp / Om. 
 
Lien Consulting AS 
Postboks 17 
Gneisveien 9 
1454 FAGERSTRAND 
 
Telefon: 66 96 24 46 (9-16) 
Telefax: 66 96 24 47 
 
E-post:  firmapost@lien.no 
Web:     http://www.lien.no 

 

  

 

http://www.lien.no/
http://www.taxinett.no/
http://www.taxinett.no/
http://www.taxitotal.no/
mailto:support@taxitotal.no
mailto:firmapost@lien.no
http://www.lien.no/
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Hva er  TAXItotal 

TAXItotal er en totalløsning for regnskap, administrasjon og styring av TAXI-
virksomheten. Som regnskap er systemet en fullgod løsning, og dekker alle 
funksjoner i henhold til gjeldene regelverk for full regnskapsplikt. Regnskapet er 
enkelt å føre, og ved å føre selv, har du hele tiden oversikt over eget regnskap. 

 

Oversikt over lønnsomhet 

Som styringsverktøy er TAXItotal unikt. Du kan hele tiden holde orden på 

inntekter og utgifter knyttet til biler og sjåfører, begrenset til et spesielt tidsrom 
eller for hele året. 
  

Forenkling av rutiner 

Du er til enhver tid ajour med hva som skal betales i skatter og avgifter, og 
systemet tar seg av beregningene som skal utføres periodevis. Spesielt dersom 
du har mulighet til å tømme skiftdata elektronisk vil bruken av TAXItotal 
forenkle hverdagen din. 

  

Årsoppgaver 

TAXItotal tar deg hele veien frem til årsoppgjøret. Dersom du ønsker å føre 

selvangivelse, næringsoppgaver osv. selv har vi et samarbeid med Akelius skatt 
(www.akelius.no) som er markedsledende i Norge på skatteprogrammer. 
Akelius har tilrettelagt for elektronisk innlesing av data fra TAXItotal, noe som 
gjør årsavslutningen vesentlig enklere. 

  

Taster 

I TAXItotal kan du bruke funksjonstaster i forbindelse med registrering. 
 
Tastene vi bruker er : 

F1 Hjelp 
F5 Lagre 
F6 Lag ny 
F7 Oppslag 
Esc Avslutt 

  

Størrelse på bildet 

Størrelsen på skjermbildene kan du justere som du måtte ønske. 
Pek med musa på kanten av bildet og trekk til den størrelsen du ønsker. Når du 

står på riktig sted vil du se at musepekeren endres til en av disse symbolene 

da klikker du og holder museknappen inne og beveger musa til 

ønsket posisjon før du slipper knappen igjen. 

Neste gang du åpner samme bilde vil programmet huske størrelsen du valgte. 
 
I bilder som det nedenfor hvor det er en Oversikt- og en Detalj-del kan du også ta 
tak i den vertikale skillelinjen mellom delene for å regulere størrelsen mellom 
delene.  



http://www.akelius.no/
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Se alle data 

I mange av oversiktsbildene kan du se et utdrag av data for aktiv linje til høyre i 
bildet. Dersom du ønsker å se alt kan du peke på den markerte linja (grønn) til 

venstre og dobbeltklikke denne for å få opp alle detaljer. 

  

 

Datasikkerhet/ Sikkerhetskopi 

All informasjon som legges inn på datamaskinen lagres på magnetplate, og det 

fungerer så lenge det er plass nok og så lenge platelageret er inntakt. Hva så om 
det skjer et eller annet, og det ikke er mulig å finne tilbake i platelageret. Vel, da er 
dataene tapt, og har man da tatt sikkerhetskopi (backup) av dataene sine før 
uhellet var ute så er det en smal sak å gjenopprette dataene fra sikkerhetskopien. 
Da vil det bare være å legge inn igjen sikkerhetskopien, og alt er inntakt. 
Sikkerhetskopier kan lagres på flere medier, harddisk, CD, tape, Zip-drive, 
minnepinne osv. 

 
Det kan også være lurt å ha et sett som blir tatt i begynnelsen/slutten av hver 
måned. Disse 12 settene legges på et sikkert sted. 
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Sikkerhetskopiering er en veldig viktig del av den daglige rutine, her ser 

vi at det slurves mye. Det er ikke få som har kommet med problemene 
sine i ettertid, og må føre alt sammen på nytt. Det koster mye å få hjelp 
til dette, når problemene melder seg.  
For virkelig å verifisere at dataene er inntakt på sikkerhetskopien kan det 
være smart å lese den inn igjen. Hvis den f.eks. er tom så er det for sent 
hvis man en gang skulle få bruk for den. 

  

  

 NB: DU FÅR ALDRI FOR MANGE SIKKERHETSKOPIER !! 

 Du tar sikkerhetskopi via menyvalget Vedlikehold / Database / Sikkerhetskopi 
(Alternativt via ikonet Ta Backup under Vedlikehold på den blå sidemenyen). 
 
Du legger tilbake en sikkerhetskopi via menyvalget Vedlikehold / Database / 

Tilbakekopiering (Alternativt via ikonet Hent Backup under Vedlikehold på den blå 

sidemenyen). 
 

Automatisk Backup (Sikkerhetskopi) 

TAXItotal kan settes opp til automatisk å ta backup hver gang du går ut av 
programmet.  
 
Funksjonen slås på (og av!) fra bildet Faste opplysninger/Systemdata, 
Innstillinger flik. 
 

Backupfilene legges som standard i mappen: 
C:\Programfiler\TaxiTotal\AutoBackup.  
Backupfilene vil hete ttBU01.zdb, ttBU02.zdb, o.s.v.  
 
NB! Det er alltid ttBU01.zdb som er den nyeste backup'en, standard antall som 

tas vare på er 6.  
 

Formatet .zdb er det samme som .zip formatet som benyttes i WinZip og andre 
pakkeprogrammer.  
 
Skal du legge tilbake en .zdb backupfil, husk å velge 'Pakkede database filer' i 
dialogen 'Tilbakekopiering database'. Hvis du vil du åpne backupfilen manuelt, gi 
den nytt navn til .zip i stedet for .zdb og dobbeltklikk på den for å åpne den. 
 

Stien til backupfilene og antall backup'er kan overstyres ved å sette dem 
manuelt, se Registerredigering for mer informasjon. Dette kan være interessant 
hvis du f.eks. har en ekstern disk som benyttes til backup, da kan du la 
programmet selv legge backup'ene direkte på denne. 
 

Råd og vink om god regnskapsskikk 

Alle posteringer i regnskapet er utført med tilhørende bilag. Bilaget kan være 

laget automatisk som for eksempel bilag til skift, eller det kan være registrert 
manuelt som for eksempel ved kjøp av dekk. Bilagene er fortløpende nummerert, 

og den samme nummereringen må du påføre dokumentasjonen som tilhører 
bilaget. Det kan være skiftlappen med tilhørende kvitteringer eller annen 
dokumentasjon. 
 
Du har mulighet til å avstemme bankutskrifter, utbetalinger fra sentralen og 
lignende med dine egne posteringer. Til denne avstemmingen kan du enten 

benytte Posteringsjournalen eller Bilagjournalen. Ved å benytte 
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Posteringsjournalen vil du kunne liste ut alle posteringer på spesifisert konto for 

perioden. 
 

Regnskapet baserer seg på de tallene som registreres. Dersom du ønsker et 
resultat presentert for en periode i året, er det viktig at tallene som legges til 
grunn, gir et korrekt bilde av perioden. 
 
Dersom f.eks. forsikringer og årsavgifter betales og posteres i mars, vil du ikke få 
noe korrekt bilde av virksomheten din ved å ta ut regnskapsresultat i april. 

Grunnen til dette er at forsikringer og årsavgiften tilhører hele året, kun fire 
tolvdeler tilhører det du ønsker resultatet for. 
 
Metoden du kan benytte for å få et mer korrekt bilde av regnskapet, er å splitte 
opp disse og tilsvarende posteringer (avskrivninger, forening osv.) i tolvdeler. 
Hver posteres til hver sin måned, og først da vil det være mulig å beregne 
resultatet med korrekte verdier for perioden inne i året. 

 

 

Tastatur snarveier 

Det finnes en rekke tastaturkombinasjoner som kan være nyttig å kunne, her er 
noen av dem som er generelle for Windows og Office -familien samt de fleste 
Windows -baserte programmer. 
Hold nede den første tasten og trykk på den andre. 
  

 + M = Minimer alle vinduer 

 + E = Start Windows Utforsker 

Alt +  = Hoppe mellom program 

Alt + F4 = Lukke vindu 

Ctrl + A = Merk alt 

Ctrl + C = Kopier 

Ctrl + V = Lim inn 

Ctrl + X = Klipp ut 

Ctrl + O = Åpne 

Ctrl + N = Ny 

Ctrl + S = Lagre 

Ctrl + Z = Angre 

Ctrl + P = Utskrift 

  F1 = Hjelp i program 
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Komme igang med TAXItotal 
 
 
Her ser vi på: 

Systemkrav 

Begrensninger 
Installasjon 
Oppstart  
Oppgradering 

Systemkrav:   

TAXItotal krever kun beskjedne ressurser, følgende er omtrentlige verdier:   

Operativsystem Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 

(32/64 bit). 
Ca. 65 MB ledig diskplass. 
Minimum 128 MB minne på 2000/XP, anbefalt 256 MB eller mer på 2000/XP, 
minimum 512MB på Windows Vista og Windows 7 (anbefalt 1 GB på Vista). 
Internet Explorer 6.0 minimum. 
Anbefalt skjermoppløsning: 1024x768 med 16bit fargedybde eller høyere.  

Det er verd å merke seg at Microsoft ikke lenger supporterer og vedlikeholder 
Windows 98, Windows Me, Windows 2000 eller Windows XP med ServicePack 
lavere enn 3, det anbefales derfor å oppgradere til et nyere operativsystem hvis 

du fortsatt benytter disse (kontakt gjerne Lien Consulting AS for tilbud eller gode 
råd).  

Det bør også nevnes at nyere versjoner av TAXItotal ikke lenger vil la seg 
installere på eldre versjoner av Windows (du må ha Windows XP eller nyere). 

TAXItotal er installert og testet på følgende operativsystem: 
Windows 98, Windows Me, Windows 2000 (Workstation og Server), Windows XP 
(Home og Pro), Windows 2003 Server, Windows Vista 32 og 64 bit samt Windows 
7 (32 og 64 bit).  

TAXItotal kan ikke installeres på Unix/Linux plattform eller på Mac med mindre 
den emulerer Windows. 

Begrensninger:   

Uregistrert versjon har samme begrensninger som Demoversjon, det vil si at den 
er begrenset til 1 klient og 200 bilag. 

En uregistrert versjon gir deg 75 dager 'lisenstid' fra installasjonsdato, etter dette 
har du kun lesetilgang. Dette gjelder også om lisensperioden av annen grunn er 
gått ut (ikke fornyet). Ny lisensfil leses inn via menyvalget Faste opplysninger / 
Installasjon. 

http://www.lien.no/
nylisens.htm
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Installasjon  

Sett inn CD-platen i CD-stasjonen. 

På Windows Vista fil du først få opp bildet nedenfor, klikk i så fall på  
Kjør Velkommen.exe. 
På operativsystem eldre enn Windows Vista vil ikke bildet nedenfor vises. 

 

Etter dette skal installasjonsprogrammet starte automatisk, og du vil få opp et 
bilde som vist nedenfor. 

Hvis installasjonsprogrammet av en eller annen grunn ikke starter kan du starte 
det manuelt. Start i så fall Windows utforsker 
(hvordan? – klikk på Start/Programmer/Tilbehør/Windows utforsker), finn CD-
stasjonen (ofte D: ), klikk på denne og dobbeltklikk på filen Vekommen.htm.  
Alternativt kan du klikke på Min datamaskin og deretter på CD-stasjonen.  
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Med CD'en kan du både foreta full installasjon og oppgradering av TAXItotal  

Klikk på linken du finner under avsnittet installasjon. 

Litt avhengig av Windows versjon og instillinger på brannmur på din PC kan det 
hende at du får opp et bilde som vist her med Sikkerhetsadvarsel. 
Klikk på Ja -knappen. 
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Samme her som ovenfor, klikk på Kjør -knappen. 

 

     

  

Samme her som ovenfor, klikk på Kjør -knappen. 

 

 

Klikk Ja -knappen for å starte installasjonsprogrammet. 

 

  

Velkomstbildet kommer opp,  
klikk Neste. 
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Valg av installasjonskatalog.  
Benytt den som er foreslått eller skrive inn en annen.  
Vær spesielt oppmerksom her hvis du har engelsk versjon av Windows eller skal 
installere på en annen disk enn C.  
Klikk Neste. 

 

 

Her kan du eventuelt endre mappenavnet på startmenyen, foreslått navn er 
TAXItotal. Klikk Neste.  
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Her kan du evt. opprette et hurtig-start ikon, klikk Neste. 

 

Hurtig-start ikon er de små ikonene til høyre for startknappen i Windows.     
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Bekreft installasjon, 
klikk Installer for å starte installasjonsprosessen. 

 

  

Vent til installasjonen er ferdig. 

 

 

Etter installasjonen vil du få opp LESMEG for TAXItotal, det anbefales å lese 
gjennom denne.  
Klikk Neste. 
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Installasjonen er ferdig,  
klikk på Lukk. 

 
 
 

     
 

Du skal nå finne en snarvei som vist her på skrivebordet, dobbeltklikk på denne 

for å starte TAXItotal. 
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Oppstart 

Ved første gangs pålogging benytter du brukernavn taxi og passord taxi  

Begynn med å registrere faste opplysninger, slikt som biler, sjåfører, kunder og 
leverandører. 

Klikk her for å gå til hjelp for biler, sjåfører, kunder og leverandører. 

Husk også på å legge inn åpningssaldi. Dette gjør du i bildet inngående balanse 
som du finner nederst på Regnskap menyen, her legger du inn inngående 
balanse både for hovedbokskonti og for reskontroposter. 
Det kan også være lurt på et tidlig tidspunkt å lese gjennom hjelpefila for 
TAXItotal, denne åpner du ved å klikke på Hjelp/Innhold på menylinja.  
De fleste skjermbildene har også aktivisert tasten F1 som hjelpetast. Denne vil 
bringe deg direkte til hjelp for det aktive bildet. 

Lykke til ! 

  

 

  

Oppgradering  

Hvis du oppgraderer fra CD så vil åpningsbildet se ut som ovenfor under avsnittet 

Installasjon. 
Pass i så fall på at du klikker på linken under Oppgradering. 

Hvis du har lastet ned oppgraderingen fra Internett så dobbeltklikker du på den 
nedlastede filen for å starte, normalt heter den Oppgrader.exe.    

Litt avhengig av Windows versjon og instillinger på brannmur på din PC kan det 
hende at du får opp et bilde som vist her med Sikkerhetsadvarsel. 
Klikk på Kjør -knappen.  

bil.htm
sjafor.htm
kunde.htm
leverandor.htm
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Litt avhengig av hva du velger vil dialogene se slik ut: 

Oppgrader.exe lastes ned fra Internett Oppgrader.exe kjøres fra Internett 

 
Du får først en sikkerhetsadvarsel, velg Lagre. 
 

 

 

På Windows Vista vil standard 
nedlastingsområde være 
<Brukernavn>/Nedlastinger. 
Hvis du vil velge et annet område, klikk på Bla 
gjennom mapper. 

 

 
Nedlastingen pågår, huk gjerne av for Lukk 
dialogboks så slipper du å gjøre det etterpå. 

 
  

Når nedlastingen er fullført, finn fram til den 
nedlastede filen. 
Klikk på Start -knappen og Datamaskin. 

 
Programmet lastes ned til en temporær mappe 
på din PC. Vent til nedlastingen er ferdig, huk 
gjerne av for Lukk dialogboks så slipper du å 
gjøre det etterpå. 
 

 

 

Når nedlastingen er ferdig vil du få opp 
dialogen med sikkerhetsadvarsel som vist 
nedenfor, Klikk Kjør. 

 

Se nedenfor som for nedlasting for neste 
dialog... 
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Finn fram til <Brukernavn> og undermappen 
Nedlastinger, her skal du se filen Oppgrader. 
Dobbeltklikk på Oppgrader for å starte 
oppgraderingen.  

 

 
Du vil få opp en sikkerhetsadvarsel, klikk Kjør. 

 

 
Klikk Ja -knappen for å starte installasjonsprogrammet. 
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Velkomstbildet kommer opp,  
klikk Neste. 

 

  

Valg av installasjonskatalog.  
Benytt den som er foreslått eller skriv inn en annen.  
Vær spesielt oppmerksom her hvis du skal installere på en annen disk enn C. 
Påse at riktig mappenavn er gitt og klikk Neste. 
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Bekreft installasjon, 
klikk Installer for å starte installasjonsprosessen.  

 

 
Her kan du evt. opprette et hurtig-start ikon, klikk Neste. 
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Hurtig-start ikon er de små ikonene til høyre for startknappen i Windows.     

 
 
  

Bekreft installasjon, 
klikk Installér for å starte installasjonsprosessen. 

 

 
Installasjonen er ferdig,  
klikk på Ferdig. 
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Ved oppstart av TAXItotal kan det være lurt å sjekke at man virkelig har fått inn 
den nye versjonen, versjonsnummeret finner du i oppstartsbildet samt nederst til 
venstre på statuslinjen.  

 

 

Installasjon av lisensfil 

Lisensen som du får tilsendt på mail eller diskett, legger du inn her. 
 

 
 
 
Velg menyen Faste opplysninger / Installasjon. 
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Trykk på knappen ”Ny lisens” for å lese inn lisensfilen. 
  
Hvis du bare skal utvide lisensperioden og har fått en 20 -tegns nøkkel kan 
denne legges inn via knappen Ny nøkkel. 

 
Hvis du har åpen internettlinje (ADSL el.lign.) vil programmet med 
versjonsnummer fra og med 670 foreta en automatisk lisenssjekk ved oppstart 
mot en referansedatabase på nettet. I dette tilfelle vil du få en melding om at det 
er funnet avvik i lisensperioden og at avviket er korrigert. I dette tilfelle trenger 
du ikke foreta deg noe, programmet har selv oppdatert lisensperioden. 

 
Lisensen kommer gjerne i en zip-fil sammen med en beskrivelse av hvordan den 
skal installeres. Denne zip-filen må pakkes ut før lisensfilen kan leses inn av 
TAXItotal.  
 

Dette kan gjøres slik: 
Når du får en E-post med filen Lisens.zip, lagrer du filen på din PC - f.eks. på 

Mine dokumenter eller et annet sted hvor du finner den igjen. 
 
 Du skal kunne se den slik som vist her under Mine dokumenter. 
 

 
 
 
Framgangsmåten for å pakke ut filen er noe forsjellig avhengig av om du har 
WinZip installert (som du forøvrig finner på TAXItotal CD'en under mappen 
Diverse), eller ikke. 
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Her er først med WinZip installert, hvis du ikke kjenner igjen dette bildet så se 

lengre ned. 
 

Dobbeltkllikk på filen Lisens.zip, du skal få opp et bilde som nedenfor. 
 

 
 
 
Lisensfilen heter gjerne Taxi2222.dat, hvor 2222 tilsvarer ditt lisensnummer. 
 

Den enkleste måten å pakke ut filen på når du ser den slik som ovenfor er å 
klikke på den å holde og dra den ut til Mine dokumenter (som ligger under 
WinZip bildet) og slippe den der, da vil du senere finne den utpakkede lisensfilen 
igjen under Mine dokumenter.  
 
Alternativt kan du klikke på Extract -knappen i WinZip, du vil da få opp en dialog 
som vist nedenfor. Finn fram til riktig mappe og klikk på Extract -knappen. 
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Hvis du har Windows XP men ikke WinZip installert vil du ved å 
dobbeltklikke på Lisens.zip få opp en Utpakkingsveiviser som vist nedenfor.  

Pass på at det står Pakk ut alle filer under Mappeoppgaver. 
Klikk på knappen Bla gjennom... og velg hvilken mappe du vil pakke filene ut i, 
f.eks. Mine dokumenter. 

Klikk på Neste > -knappen og følg anvisningen i veiviseren. 
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Nå som du har pakket ut lisensfilen kan du lese den inn som vist øverst på denne 

siden fra bildet Installasjon ved å trykke på knappen ”Ny lisens”. 
Merk filen og trykk ”Åpne”. Lisensen er registrert. 

 

Bildet for lisensavtale kommer opp hvis dette er første gang du leser inn 

lisensfilen. 
 
LES GJENNOM LISENS AVTALEN FØR DU AKSEPTERER DEN !! 
 

  
 
Marker at du aksepterer avtalen og klikk Neste. 
NB! Hvis du finner ut at du ikke kan akseptere vilkårene i lisensavtalen så skal du 
heller ikke installere lisensen. Har du allerede installert det så av-installer det via 

Legg til /Fjern programmer i Kontrollpanel. 
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Faste opplysninger 

  
Bildet for Faste opplysninger, Momskoder, Postnummer, Kommuner og Fylker 
m.m. finner du via menyvalget Faste opplysninger / Systemdata. 

 

 
 
Ikke lukk rapport oppstart dialogbokser automatisk: 
Hvis det hukes av for dette så vil bildet hvor du spesifiserer utvalget til en rapport 

bli stående, hvis haken fjernes så lukkes bildet med en gang rapporten vises. 

Vis dagens tips ved oppstart: 

Angir om vindu med dagens tips skal vises ved oppstart, haken kan også fjernes i 
selve tips -bildet, men hvis den da senere skal aktiveres igjen må det gjøres i dette 
bildet.  

Maksimer skjermbilder ved åpning: 
Hvis denne hukes av vil de fleste skjermbildene åpnes i maksimert modus. Oversikt 
over åpne vinduer kan da være nyttig, velg Vindu på menylinja. 

Ikke før reskontro for kunde 10000 Sentralen: 
Hvis denne hukes av føres det ingen poster i reskontro for 10000 Sentralen 
(anbefales ikke). 

Utlegg skal trekkes fra lønnsgrunnlag: 
Hvis ikke huket av (standard) inngår utlegg i lønnsgrunnlaget.  
Hvis huket av blir lønnsgrunnlag redusert med utlegg, -det beregnes ikke lønn av 
utlegg. 

NB! Det er bare poster som framkommer som utlegg i skift som berøres, ikke andre 
utleggsposter.  

Ikke ta med rabatt på skiftbilaget: 
Hvis det hukes av her vil ikke rabatt bli kontert på skiftbilaget. 
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Automatisk lønnspost for CenCom forskudd: 
Denne er huket av som standardverdi. 

Dette innebærer at hvis en sjåfør har registrert (tatt ut) forskudd i taksameteret 
(CenCom format 6 eller nyere) vil forskuddet bli lagt inn i basen som et ordinært 
lønnsforskudd ved godkjenning av automatisk innleste skift. Det vil finnes igjen og 
kan eventuelt endres i Lønn Oversikt -bildet før det blir med på ordinær 
lønnskjøring. 
Beløpet vil også lagres i eget felt i Skift registrering -bildet.  

Ved manuell skiftregistrering av skift vil lønnspost ikke genereres automatisk. 
 
Ikke ta med KONPRIS på skift: 
Denne boksen vil bare være synlig hvis det på aktiv klient finnes biler (aktive) med 
CenCom taksameter. 
Hvis huket av blir alle KONPRIS (Storkunderabatt) felt behandlet som om verdien 
var 0 (på bilaget) ved innlesing av skift. 
I Skift registrerings bildet gråes kontrakt feltene ut. 

Les CenCom utlegg (skift): 

Hvis det er huket av for KONPRIS ovenfor tas normalt ikke utlegg med heller ved 
innlesing av skift, hukes det av her vil utlegg tas med uansett.  
Dette kan være aktuelt hvis man benytter skift lister til beregning av lønn og ikke 
lønn i TAXItotal.   

NB! Alle verdiene i bildet ovenfor lagres lokalt på din PC i registerdatabasen til Windows i følgende 
mappe: HKEY_CURRENT_USER/Software/Lien Consulting AS/TAXItotal/Settings/  

De tre siste feltene ovenfor vil bare være tilgjengelig hvis det finnes biler registrert med CenCom 
taksameter.  

 

  Hvis du ser at terminoppgaven har doblet beløpet for arbeidsgiveravgift eller 

at en sjåfør kommer opp dobbelt i Sjåfør oversikt.  
Slett den kommunen som sjåføren ikke bor i. Merk linjen og trykk Delete -tasten på 
tastaturet. 
Du kan også legge inn nytt poststed hvis du finner et som mangler, gå til siste linje 
merket med stjerne (*) og skriv inn verdiene, pass på å få med ledende nuller hvis 
postnr er mindre enn 1000. 
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På Postnummer fliken får du en oversikt over alle postnummer med sted og 
kommunenummer registrert i basen.  

Skulle du finne ut at en mangler, bla deg til siste linje i oversikten merket '*' og 
legg inn manglende post på denne linjen.  
 
På Kommuner fliken kan du spesifisere Navn og Adresse til 
kemner/skatteoppkrever, bruk rullefeltet og rull bildet til høyre og du vil få opp 
feltene. 

Hvis det er gitt informasjon i disse feltene vil de benyttes i Til -feltet i 

Terminoppgaven. 
 
På Fylker fliken finner du en oversikt over alle fylkene registrert i basen. 
 
På Land fliken ligger det noen få land inne, mangler du et land så bla deg til siste 
linje i oversikten merket '*' og legg inn manglende post på denne linjen. 

Land og Alfa2 koden brukes i Sjåfør registrerings bildet for å gi land tilhørighet 
samt riktig prefix til utenlandsk organisasjonsnummer. 
 
På Diverse fliken kan du spesifisere om du vil benyttet funksjonen for 
Obligatorisk TjenestePensjon (OTP) som ligger i TAXItotal eller om du vil føre 
dette manuelt.  
I feltet 'Min. lønn' legger du inn minimumsbeløp for når OTP skal begynne å løpe, 

er beløpet 0 begynner OTP å løpe fra 1G (gjelder bare hvis det er huket av for 

OTP). 

    Les imidlertid om hva dette innebærer her før du benytter denne 
funksjonen! 
 
På den samme fliken kan du også sette en annen utlønningsdato i måneden enn 
den siste, som er standard. 

Merk i så fall av Dag og velg hvilken dag du vil benytte i nedtrekkslista, du kan 
velge hvilken som helst dag fra 1 til 28. 
Merk også av hva du vil gjøre hvis denne datoen faller på en lørdag eller søndag. 
Huker du av for Neste mnd. gjelder datoen først for påfølgende måned. 
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Denne informasjonen lagres i Registerdatabasen til Windows på den PC'en du 

registrerer det på, den blir derfor ikke med hvis du kopierer databasen (backup) 
til en annen PC. 

 
 

 
  

Revisjonssjekk intervall: 
Angir hvor ofte TAXItotal skal sjekke etter oppdateringer (dager). 

Skaleringsfaktor på rapporter: 
Angir hvilken prosentvis størrelse rapporter skal forhåndsvises i, standard er 
100%. 

Høyde på rapporter: 
Angir hvilken høyde (pixels) rapporter skal forhåndsvises i, standard er 700. 

Bredde på rapporter: 
Angir hvilken bredde (pixels) rapporter skal forhåndsvises i, standard er 900 for 
stående format (portrett) og 1200 for liggende format (landskap). 
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På fliken WWW finnes noen aktuelle internettadresser samt web relatert 
informasjon. 

 

 
 
Internettadresse for skiftdata: 
Her kan du legge inn URL (internettadressen) til nettstedet hvor du henter 
skiftdata, dette benyttes når du klikker på menyvalget for å hente skiftfil fra 
internett. 

 

Internettadresse MVA innlev.: 
Dette er URL til nettstedet for innlevering av MVA- og Terminoppgave (vanligvis 
Altinn). 
 
Bruk web-bakgrunn: 
Hvis du huker av her får du tilgang til URL-tekstfeltet på samme linje. 
Dette gjør at du kan ha en internettside som bakgrunn i TAXItotal, her angir du 

hva som er 'hjemmesiden'. Ved bruk av dette vil du få opp navigeringsknapper på 
knapperaden i TAXItotal for hjem, forrige, neste, m.m. 
 
 

http://www.altinn.no/
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Klient 

 
 
Hvis du har en-klientversjon eller har nådd antall klienter du har vil meldingen 
ovenfor komme opp.  
Trykk OK i meldingsboksen og legg inn eller endre klientopplysningene.  
Du kan her forandre Påloggings ID og Passord.  

 

Alle eieropplysninger til terminoppgavene hentes fra dette bildet.  
 
 
Næringskode opplyses fra skattemyndighetene, de mest aktuelle er: 
 

49.320 Drosjebiltransport (lagt inn som standard i TAXItotal)  

52.211 Drift av gods- og transportsentraler 

52.214 Drift av taxisentraler og annen formidling av persontransport 

69.201 Regnskap og bokføring 

 

Du har ikke anledning til å legge inn flere enn det antall klienter du har lisens for. 
 
Har du flerklientversjon vil du ha noen flere valg på Klient Admin menyen. 
 

Huk av for 'Benytt OTP ved lønnsberegning' hvis OTP skal føres/konteres på 
lønnsbilaget og på den enkelte lønnslipp. 
 

Du skal normalt IKKE huke av her hvis du har avtale med, og blir fakturert fra et 
forsikringsselskap for OTP. Konteringen foretas da ved registrering av faktura fra 
forsikringsselskapet. 

flerklient.htm
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Klientversjon 

 
 

Hvis du har flerklientversjon vil du ha noen flere valg på menylinjen under Klient 
Admin, du finner de samme valgene også under en egen mappe nederst på den 
blå sidemenyen. 
  

Klient backup/restore 

 

 
 
Under valgene Full Backup og Full Restore vil du ikke få klientlisten som vist i 
bildet ovenfor. Disse to første valgene fungerer som tidligere backup og restore 

ved å ta en komplett kopi av hele databasen. Når du tar en full backup vil 
TAXItotal foreslå navnet BackupDDMMÅÅ-BBBB.mdb hvor DDMMÅÅ er dag, 
måned og år og BBBB er siste benyttede bilagnr. Endelsen er mdb for vanlige 

backupfiler og zdb for pakkede backupfiler. 
Klient Backup tar en kopi av et datautvalg basert på valgt klient og evt. år. Disse 
backupfilene vil få navn som KlientXXX-DDMMÅÅ-BBBB.mdb hvor XXX er 

klientnummeret, ellers likt full backup. 
En klientbackup kan ikke legges inn på en annen klient enn den som den tilhører. 
Du kan f.eks. ikke ta backup av klient 2 og legge denne inn på klient 1. 
Du kan heller ikke legge en full backup inn som en klientbackup eller omvendt.   
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Bil- / Sjåfør- / Kunde- / Leverandør kopiering 

 

 
 

Du kan kopiere poster fra en klient til en annen. 

Velg først Fra klient og Til klient, det eksisterende datautvalget på den enkelte 
klient vil bli vist i respektive liste. 
Marker den posten i Fra -listen som du vil kopiere og klikk på Kopier -knappen.  
 
For bil kopieres følgende informasjon: 

Løyve, Biltype, Bilens registreringsnummer, Vekt i kg, Pris ved kjøp, Dato for 
kjøp, Forsikringsselskap, Forsikrings polise, Taxametertype og Merknad.  
 
For sjåfør kopieres følgende informasjon: 
Initialer, Taksameter id, Eier (Ja/Nei), Navn, Adresse, Telefon privat, Telefon 
arbeid, Telefon mobil, Start dato, Bankkonto, Personnummer, Lønnsprosent, 
Skattetabell, Skatteprosent, Skattekommune, Feriepengeprosent, 

Arbeidsgiveravgiftsprosent.  
 
For kunde og leverandør kopieres følgende informasjon: 
Navn, Adresse, Organisasjonsnummer, Telefonnummer, Faxnummer, Epost, 

Kontakt, Betalingsbetingelser (dager). 
 
 

Etter at posten er kopiert kan det være smart å gå inn på den nye posten i 
redigeringsmodus (dobbeltklikk i oversiktsbilde) og klikke Lagre for å verifisere 
og sikre at nødvendig informasjon er gitt. 
  

 

Bytt klient 

 

 
 
Du kan bytte klient 'i fart' ved å velge dette fra Klient Admin menyen. Velg klient 

du vil bytte til og oppgi korrekt passord, klikk OK. 
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Har du klientversjon vil du også ha mulighet for å velge klient ved pålogging fra 

nedtrekkslisten. 
 

 

 

Klient Oversikt 

 
 
Bildet viser en oversikt over registrerte klienter under aktiv lisens på venstre side 
og detaljer for den enkelte klient på høyre side. 
Dobbeltklikk i tittel sorterer oversikten på aktuell kolonne, ved gjentatt 
dobbeltklikk i samme kolonnetittel vil sorteringen veksle mellom stigende og 

synkende. 
Dobbeltklikk på en klientlinje åpner Klient Ajourholdsbildet (se ovenfor).  

Hvis du har "gått i taket" på antall klienter og du ønsker å slette en for å kunne 

gjenbruke klientnummeret, så kan dette gjøres via Klient Admin. -menyen. 
NB! pass på å ha en backup først.  
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Biler 

 

Bilnr:  Nummer som genereres av TAXItotal 
 

Løyve: Her registrer du bilens løyvenummer 
 

Reg.nr: Her registrerer du bilens registreringsnummer. 
 

Type: Her registrerer du biltype 
 

Vekt i kg: Her registrerer du bilen totalvekt 
 

Reg.dato: Her legger du inn bilens registreringsdato (brukes i RF-1223). 
 

Kjøpsdato: Her registrerer du bilens innkjøpsdato. 
 

Salgsdato: Her registrerer du bilens salgsdato. 
 

Aktiv fra dato: Dato bilen er aktiv fra på dette løyvet, initieres til kjøpsdato. 
 

Passiv:  
 

Denne må hakes av dersom du selger bilen og skal ha inn en ny bil på samme 
løyvenr 

Passiv dato:  Dato bilen er passiv fra, på dette løyvet. 
 

Taksameter: 
 

Taksametertype, MÅ være riktig hvis automatisk innlesing av skift skal benyttes. 
Lovlig typer: C for CenCom, M for Megtax/TL2000/3i-Taxi og N for Nera/TDS. 

Fra versjon 714 vil du også kunne legge inn taksametertypene: R for R01 filer, F 
for Frogne, og T for Taxisystemer(0-Taxi). Disse siste konverteres ved innlesingen 
til CenCom format 8 for videre behandling i programmet. 

Pass på hvis du bruker F eller T, disse har ikke eget felt i taksameterfilen for 

løyve, du vil derfor få et ekstra felt  
i bildet ovenfor merket Bil nummer: Det er viktig at du fyller inn dette feltet 
korrekt, normalt er dette løyvenummeret uten bokstav forran, feltet benyttes til å 
knytte innleste skift til riktig løyve/bil. 
 

Km 1/1:  Km 1/1, Km 31/12 og Km i Næring benyttes ved utskrift av RF-1223.  
Avskr.sats er for framtidig bruk. 
Før avskrivning av bil manuelt som et ordinært bilag gjerne pr. 31/12, 
D6000/K1230, normalsats 20% årlig. 
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   Dersom du skal tappe skift over internett eller på annen måte lese inn en 

tappefil automatisk er det viktig at du legger inn løyvenummeret på samme måte 
som det ligger i tappefila, skrives det med bindestrek i tappefila må du passe på 
å registrere det med bindestrek også i bil ajourhold bildet (ovenfor). Feltet kan 

ikke endres når det først er registrert. 
Det er også viktig å passe på at taksametertype er riktig (C, M, N for hhv. 
CenCom, Megtax, og Nera/TDS), det er dette som bestemmer hvor på hver 
datalinje i tappefila data skal hentes fra. Formatet på tappefilene fra de enkelte 
taksameterleverandørene er helt forsjellig og riktig taksametertype er derfor 
avgjørende for at data skal leses riktig. 
 

 

   Hvis du har kommet i skade for å registrere en bil feil så kan den slettes 
hvis det ikke er føringer mot den hverken i skift eller bilag. 

Gå inn på den aktuelle bilen (bildet ovenfor), hold Shift -tasten nede og trykk på 
Del -tasten på tastaturet.  
 

   Dersom du senere skal sette inn ny bil på samme løyve, må du sette den 

gamle som passiv først. Dette må gjøres selv om du skal benytte den gamle f.eks 
som reservevogn. Opprett da denne bilen som ny bil med riktig løyvenummer. 
Det er i systemet ikke satt noen begrensninger i antall biler. 
 
Når du registrerer en nyinnkjøpt bil blir det ikke automatisk laget noe bilag på 

innkjøp av bilen. Dette må du gjøre som et manuelt bilag og kan føres på 
følgende måte: 
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Sjåfør 

I Sjåfør Oversikt bildet finner du alle aktive sjåfører i oversikten på venstre side, 

ved å huke av feltet "Vis passive" får du også med sjåfører som er merket passiv. 
Ved å klikke på en sjåfør vises noen detaljer på høyre side.  

Ønsker du å se alle detaljer eller endre data for en sjåfør, dobbeltklikk på sjåføren 
i oversikten. 

Skal du opprette en ny sjåfør, klikk på Lag ny -knappen. 

Med rapportknappen kan du skrive ut en sjåføroversikt. 

 

  

I Sjåfør ajourhold ser du alle opplysninger om sjåføren og kan endre disse. 
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 Person 

SjInitialer:  
Legg inn initialer, inntil 4 bokstaver eller tall. Første tegn må være 
bokstav. Små bokstaver blir konvertert til store. 

SjMeterID: Sjåførens ID nummer. 

PersonNr:  Personnummer må legges inn for å få godkjent registrering av ny 

sjåfør. Du kan imidlertid la den stå blank hvis du ikke har 
personnummeret, programmet vil da legge inn bare nuller i feltet. 

Eier:  J/N må legges inn. Dersom du legger inn "J" for eier beregnes det 

ikke arbeidsgiveravgift, eier kommer ikke med i statistikker for 
sjåfører, det blir ikke skrevet L&T oppgave for eier ved årsslutt. 

 

    
Feltet hittil i år viser hva sjåføren har tjent samt hvilke trekk som er foretatt hittil i 
år. 

 

Kontakt 

Her registreres E-post og telefon nummer til sjåfør.  
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Satser 

Feriep.start:  Første året du bruker TAXItotal registrerer du hva sjåføren har til 

gode i feriepenger fra i fjor. Senere blir dette feltet oppdatert 
automatisk fra år til år når du kjører årsavslutning av lønn. 

Feriep.: Her legger du inn prosentsatsen for feriepenger (dobbeltklikk for 
standardverdi). 

Arb.avg.:  

 
 

Pensjon: 

Her legger du inn prosentsatsen for arbeidsgiveravgift (dobbeltklikk 
for standardverdi). 

 

Her legger du inn satsen for pensjon (OTP). 

 

Lønn/trekk 

Lønn %:  Legg inn sjåførens lønnsprosent, hvis sjåføren har frikort legges 0% 
inn og tabellnummer skal være blankt. Kommune må oppgis. 

Fast lønn:  Har sjåføren fast månedslønn legges beløpet inn her. 

Tab type: Tabelltype, normalt 1 for månedstabell. 

Skatt %: Her registreres sjåførens skatteprosent. 

Tabell:  Her registreres skattetabellnummer hvis sjåføren har tabelltrekk 

(Skatteprosent skal da være 0). I utgangspunktet er ingen tabeller 
lagt inn i databasen, og den/de nødvendige tabellene må derfor 

legges inn i databasen før tabellnummeret kan registreres på 
sjåføren.  

Skattetabeller for inneværende år vil du finne på CD'en med 
TAXItotal hvis din CD er fra inneværende år, de kan leses direkte 
fra mappen som heter Skattetabeller0000, hvor 0000 er årstall.  

Tabellene kan også hentes på www.skatteetaten.no, søk på 
"Trekktabell". Bruk i så fall enkelttabellene og ikke alle tabellene i en 
fil! 

Hvis du henter tabellen fra nettet lagrer du den på maskinen din, gå 
deretter til Fil / Import / Lønn/Trekktabell og les tabellen inn i 
TAXItotal (gjelder også hvis du leser den fra CD'en). 

Kommune:  Sjåførens skattekommune. 

Påleggstrekk: I TAXItotal kan du håndtere inntil 2 separate påleggstrekk A og B. 

Du kan registrere trekk i % eller i fast kronebeløp pr. mnd. samt 
restbeløp. Kommunenummer er den kommunen som har pålagt 

trekket. Restbeløpet vil bli justert ned for hver lønnskjøring hvor 
påleggstrekk er trukket. 

Ved utskrift av terminoppgave vil det også bli skrevet ut en oversikt 
over trukket påleggstrekk sortert på kommune. 

Bidragstrekk: Bidragstrekk registreres enten med % eller fast kronebeløp. 

Ekstratrekk:  Ekstratrekk registreres enten med % eller fast kronebeløp, samt rest 
kr. 
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Tilleggstrekk 
kr/mnd.: 

Fast sum ekstra skattetrekk avtalt med sjåfør, legges til ordinær 
skatt for periode-, fast-, time- og syke-lønn. 

Lønnsgrense: Felt for å sette en varselgrense for lønn. Aktuelt hvis sjåføren har 

AFP eller av annen grunn ønsker å holde brutto lønn under et visst 
nivå for ikke å trigge avkorting i pensjon eller økt skattetrykk. 

Ved registrering av en lønnspost på sjåføren vil man få en 
varselmelding hvis denne grensen er i ferd med å overskrides, før 
lagring av lønnsposten. 

For å fjerne en lønnsgrense, sett den til 0. 
Hvis lønnsgrense er satt på sjåføren vil rest lønnsgrense vises på 
lønnslipp. 
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Kontoplan 

  

TAXItotal kommer med en kontoplan som inneholder alle de kontoer du 

normalt vil ha behov for.  
Kontoplanen er basert på Norsk standard (NS4102) og tilfredsstiller de krav som 
stilles. 
Dersom du likevel ønsker å opprette dine egne konti, eller endre noe på de 
eksisterende kan du gjøre det på følgende måte: 
  

Gå inn i menyvalget Kontoplan, her vil du få opp en oversikt over alle hovedboks- 
konti med detaljene for den enkelte konto på høyre side. 
Du kan dobbeltklikke på en linje for å åpne den enkelte konto for redigering. 
 

 
 

 
Skal du opprette en ny konto, trykk på "Lag ny (F6)" 
Hvis du vil skrive ut kontoplan, klikk på Rapport -knappen. 
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  for eksempel er konto 7000 knyttet mot løyve og liter, dette fordi du må ha 
med deg hvilket løyve som har benyttet hvor mange liter drivstoff i forbindelse 
med årsoppgjøret. 

  Hvis du er usikker på om det er feil i oppsettet ev enkelte konti kan du sette 

disse tilbake til standardverdien ved å gå inn i redigeringsmodus (dobbeltklikke i 
oversiktsbildet) på en hvilken som helst konto og trykke Shift+F12 i bildet, svar Ja 
på spørsmål om oppdatering. 

Som en liten pekepinn på hvor en konto normalt hører hjemme kan oversikten 
nedenfor være til hjelp: 

 
Balansen består av følgende kontogrupper: 

 
Konto Innhold i kontogruppene 
1000 - 1399 Anleggsmidler (investeringer over kr 15000 og langsiktige fordringer) 
1400 - 1999 Omløpsmidler (varelager, fordringer, bankinnskudd) 
 = Sum eiendeler 

  
2000 - 2099 Egenkapital 
2100 - 2299 Langsiktig gjeld (løpetid lengre enn ett år) 
2300 - 2999 Kortsiktig gjeld (kassekreditt, leverandørgjeld, påløpte kostnader) 
 = Sum gjeld og egenkapital 

  
  
 

Kontonr: Her registrerer du kontonummer 

 
Kontonavn: Her registrerer du kontonavn 

 
Fast MVA kode: Bestemmer hvilken momsbehandling kontoen skal ha 

 
Standard 

 

Standard skal være avkrysset 

 
 

Sperret for 
føring: 

Hukes av hvis det ikke skal kunne føres på kontoen 

Næringsskjema: (RF-1175) Når du oppretter en ny konto må du angi plassen i RF-
1175  

(f.eks 7040.) 
 

Tilleggs skjema: (RF-1223) Er det en bilutgift må du også legge inn koden for 
dette skjema, RF-1223. 

 
Kontogruppe: Kontogruppe må angis. Trykk på knappen til høyre for feltet for 

oversikt. 

Kontogruppe styrer hvor kontoen skal opptre i 
Balanse/Resultatregnskap.  

  Feltene leverandør, løyve, liter må hukes av i de tilfellene du må ha med info 

om disse relatert til konto. 
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Resultatregnskapet består av følgende kontogrupper: 
 

Konto Innhold i kontogruppene 
3000 - 3999 Inntekter 
4000 - 4999 Vareforbruk 
5000 - 5999 Lønnskostnader 
6000 - 6099 Avskrivinger 
6100 - 7999 Andre driftskostnader 
8000 - 8199 Rente inntekter og -kostnader 
8200 - 8999 Ekstraordinære poster, skatt og disponering 
 = Resultat 

  

  

Nedenfor er standard kontoplan satt opp til info.  

Feltene er:  
Kontonummer, Kontonavn, Fast MVA kode (kan overstyres), Kontoens plassering i 

Næringsskjema (RF1175), deretter Kontoens plassering i Tilleggs(bil)skjema 
(RF1223), til slutt kommer Gruppekode som bestemmer plasseringen i 
Balanse/Resultatregnskap. 

Konto nr  Navn  MVA  RF1175  RF1223  Gruppe  
1230  Verdi Biler  0  1239     20  
1500  Kundefordringer  0  1500     15  
1510  Andre korts. fordringer  0  1599     15  
1599  Innskudd sentral  0  1599     15  
1760  Påløpte renter  0  1599     25  
1900  Kontanter  0  1900     10  
1920  Bank konto nr. xxxx.xx.xxxxx  0  1920     10  
1925  Bank konto nr. xxxx.xx.xxxxx  0  1920     10  
1950  Skatt konto nr. xxxx.xx.xxxxx  0  1950     10  
2050  Annen egenkapital  0  2050     35  
2061  Kontantuttak  0  2063     35  
2062  Renter og gebyrer  0  2063     35  
2063  Uttak av driftsmidler  0  2063     35  
2068  Uttak av private telefonkostnader  0  2068     35  
2072  Forskuddskatt / Eier  0  2069     35  
2075  Privat bruk av næringsbil  0  2075     35  
2077  Premie til egen syke og ulykkesforsikring  0  2077     35  
2078  Premie til tilleggstrygd for sykepenger  0  2078     35  
2240  Lån nummer xxxxxx  0  2220     30  
2380  Kassekreditt konto nr. xxxx.xx.xxxxx  0  2380     25  
2400  Leverandørgjeld  0  2400     25  
2600  Forskuddstrekk / Annsatte  0  2600     25  
2610  Påleggstrekk  0  2600     25  
2620  Bidragstrekk  0  2600     25  
2650  Trukket fagforeningskontigent  0  2600     25  
2690  Andre trekk  0  2600     25  
2700  Utgående mva. HØY sats  1        25  
2702  Utgående mva. MIDDEL sats  0        25  
2703  Utgående mva. LAV sats  0        25  
2710  Inngående mva. HØY sats  2        25  
2712  Inngående mva. MIDDEL sats  0        25  
2713  Inngående mva. LAV sats  0        25  
2740  Oppgjørskonto avgifter  0  2740     25  
2770  Skyldig arb.avg  0  2770     25  
2771  Avset. arb. avg. av feriepenger  0  2770     25  
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2772  Skyldig arb.g. avgift feriep. Ikke utb.  0  2770     25  
2948  Skyldig lønn ansatte  0  2949     25  
2949  Avsetning til feriepenger  0  2949     25  
2950  Feriepenger opptjent i fjor  0  2949     25  
3010  Innkjørt kontant mva  3  3000  19  50  
3020  Innkjørt kreditt mva  3  3000  18  50  
3030  Annen kreditt mva  3  3000  18  50  
3040  Bagasje/ekstra kontant  1  3000  19  55  
3050  Bagasje/ekstra kredit  1  3000  18  55  
3080  Rabatter og annen innt.reduksjon  4  3000  18  55  
3100  Salgsinntekter avg. frie  0  3100     55  
3210  Innkjørt kontant  0  3100  19  50  
3220  Innkjørt kredit  0  3100  18  50  
3230  Annen kreditt  0  3200     50  
3800  Gevinst solgte biler  0  3895     55  
3900  Andre drifts inntekter  1  3900     55  
3901  Avsavn skade  0  3900     55  
3902  Bonusinntekter  1  3900     55  
3950  Reklameinntekter  1  3900     55  
4500  Sentralavgift LAV sats  4  4500     70  
4510  Sentralavgift HØY sats  2  4500     70  
4550  Bestyreravgift  2  4500     70  
5000  Lønn til ansatte  0  5000     60  
5020  Feriepenger  0  5000     60  
5400  Arb.avg. av lønn  0  5400     60  
5410  Arb.avg. av påløpte feriepenger  0  5400     60  
5420  Pensjonskostnader, innberet.pliktige  0  5420     60  
5800  Refusjon av sykepenger  0  5000     60  
5820  Refusjon av arb.avg.  0  5400     60  
5900  Gaver til ansatte  0  5900     62  
5910  Kantinekostnader  0  7165     62  
5920  Yrkesskadeforsikring  0  5900     62  
5930  Andre forsikringer  0  5900     62  
5980  Div. sosiale kostnader  0  5900     62  
6000  Avskrivninger  0  6000     73  
6300  Hjemmekontor  0  6300     65  
6420  Leie dataanlegg  2  6400     63  
6440  Leie biler  2  6400     63  
6570  Arb.klær og utstyr  2  6500     62  
6700  Regnskapshonorarer  2  6700     65  
6800  Kontorrekvisita  2  6995     65  
6840  Aviser, tidsskrifter  0  6995     65  
6860  Møter  0  5900     65  
6861  Kurs  2  5900     65  
6900  Fasttelefon  2  6995     66  
6910  Mobiltelefon  2  6995     66  
6920  Internett  2  6995     66  
6940  Porto  2  6995     66  
7000  Drivstoff  2  7000  12  75  
7010  Gass  2  7000  12  75  
7020  Vedlikehold  2  7020  14  75  
7021  Olje  2  7020  13  75  
7022  Vask  2  7020  14  75  
7023  Bilrekvisita  2  7020  14  75  
7024  Dekk  2  7020  14  75  
7025  Reservedeler  2  7020  14  75  



 

 
43 

7040  Forsikring biler  0  7040  15  82  
7099  Privat bruk av næringsbil  0  7099     75  
7165  Parkering, bomavgift  0  7165     81  
7166  Taxiutgifter  4  7165     81  
7170  Bompenger  0  7165     81  
7171  Ferjeutgifter  4  7165     81  
7172  Diverse utlegg  4  7165     81  
7300  Salgskostnader  2  7330     71  
7400  Kontigenter  0  7495     70  
7420  Gaver  0  7495     70  
7770  Bank og kortgebyrer  0  7700     95  
7795  Diverse småanskaffelser  2  7700     70  
7895  Tap på fordringer  4  7895     90  
8050  Annen renteinntekt  0  3900     55  
8150  Rentekostnad  0  7700     95  
8800  Årsresultat  0  8800     98  
8938  Overføringer annen Egenkapital  0  8938     98  

  

Kontogruppe  

I TAXItotal er det forhåndsdefinert følgende kontogrupper.  
Alle gruppene som tilhører Balanse kommer under Balansen i 
Regnskapsresultatet. 
Alle gruppene som tilhører Inntekter eller Utgifter kommer under 
Resultatregnskapet i Regnskapsresultatet. 

 

Gruppe  

Gruppe navn  Plassering  

10  KASSE / BANK  Balanse  
15  UTESTÅENDE FORDRINGER  Balanse  
17  AKSJER OG OBLIGASJONER  Balanse  
20  ANLEGGSMIDLER  Balanse  
25  KORTSIKTIG GJELD  Balanse  
30  LANGSIKTIG GJELD  Balanse  
35  EGENKAPITAL  Balanse  
40 PRIVATE UTTAK Balanse 

50  INNTEKTER PÅ BILER  Inntekter  
55  ANDRE INNTEKTER  Inntekter  
60  LØNN O.L. TIL SJÅFØRER  Utgifter  
62  ANDRE PERSONALKOSTNADER  Utgifter  
63  LEIE AV DRIFTSMIDLER  Utgifter  
64  VERKTØY OG LIGNENDE  Utgifter  
65  KONTORUTGIFTER, UTGIFTSFØRT UTSTYR  Utgifter  
66  TELEFON OG PORTO  Utgifter  
70  SENTRALAVGIFT O.L. AVGIFTER  Utgifter  
71  DIVERSE SMÅANSKAFFELSER  Utgifter  
73  AVSKRIVNINGER  Utgifter  
75  DRIFTSUTGIFTER BILER  Utgifter  
80  REPARASJONER / VEDLIKEHOLD BILER  Utgifter  
81  BOM OG FERGEUTGIFTER  Utgifter  
82  BILFORSIKRINGER  Utgifter  
85  SERVICEORG. OG FORSIKRING  Utgifter  
90  AVSKRIVNINGER OG TAP  Utgifter  
95  RENTEKOSTNADER  Utgifter  
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96  BANKGEBYRER  Utgifter  
97  PROVISJONER OG LIGNENDE  Utgifter  
98  RESULTAT     

 

Hovedbok 

Første gang du starter TAXItotal må du legge inn åpningssaldo pr 01.01.  
Denne finner du som utgående saldo i fjorårets regnskap.  
Har du startet din taxibedrift i år, legger du ikke inn noen åpningssaldo.  

Åpningssaldoen vil først vises i regnskapsresultatet, når du lager ny hovedbok. 
 
Åpningssaldo for hovedbokkonto legger du inn via skjermbildet Inngående 
balanse som du finner nederst på den grå toppmenyen under Regnskap. 
 

 
  
Oppdatering av hovedbok gjøres fra menyvalget "Vedlikehold". Trykk "Lag ny 
hovedbok", svar "Ja". 
Alternativt kan du trykke på knappen Ny hovedbok i Hovedbok bildet. 
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Bilag 

Når du velger Bilag fra menyen, kommer du inn i et oversiktsbilde som viser deg 
alle registrerte bilag i kolonnen til venstre. 

Ved å markere et av bilagene (venstre musetast eller bla med piltaster), vil du få 
opp spesifikasjon til høyre. Ved å klikke på en bilagslinje på høyre side vil 
eventuelle detaljer for linjen vises i feltene under, slik som leverandør-nummer, 
løyve, m.m. 

Dersom du ønsker å se alle data for bilaget kan du dobbeltklikke på den markerte 
linjen på venstre side, da vil alle registrerte data for bilaget komme opp i et nytt 
bilde. 
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Bilagsoversikt 

 

 
 
Med Filter -knappen kan du filtrere hvilke bilag som skal vises på venstre side. 
Med Rapport knappen kan du skrive ut Bilags liste (se også Utskriftssentral). 
Med Lag ny knappen oppretter du et nytt bilag (se nedenfor).   
Med Bilag søk kan du søke på en del kriterier for å finne et bilag. 

   
 

Bilagsregistrering 

For å kunne registrere et nytt bilag klikker du på Lag ny -knappen i Bilag oversikt 
-bildet (eller trykker F6). 
 

Ved å dobbeltklikke på bilaget i Bilag oversikt -bildet kommer du inn i samme 
bildet (nedenfor), men da i endre -modus. 
 

Aktivt regnskapsår vises med store grå tall lengst til venstre i bildet forruten i 
tittellinjen på bildet. 
 

../html/tips.htm#Filter
../html/utskriftssentral.htm
../html/bilagsok.htm
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Dato 
  

Konteringsdato for bilaget. 
  

Tekst Teksten du skriver inn her vil senere vises i bilagsoversikten, de 
siste tekstene du har benyttet vil du finne i nedtrekkslista. 
Hvis du huker av i boksen rett til høyre for nedtrekkslista vil 

teksten kopieres inn i tekstfeltet på bilaglinjen(e) også.  
Er boksen huket av nå bildet forlates vil dette "huskes" til neste 
gang bildet åpnes. 
  

Bilag og  
Ant. poster 

Viser aktivt bilagnummer og antall poster (linjer) på bilaget. 
Opplysningsfelt som ikke kan redigeres. 
 

Konto Her skriver du inn kontonummer og beløp. For oppslag på konto 
trykk på "kontooversikt" eller F7 
  

MVA (F7) MVA kode, trykk F7 i feltet eller klikk på knappen til venstre for 
oversikt over MVA-koder. 
  

Debet og Kredit Beløpsfelt, sum for debet og kredit må være like store for å få 
lagret bilaget. 
 

Kontooversikt  
 
  

Oppslagsknapp for visning av alle kontoer i kontoplan, når du har 
funnet frem til riktig konto, kan du velge denne ved å 
dobbeltklikke. 
  

Forfallsbok I forfallsboka kan du til enhver tid se hvilke fakturaer som ligger 
til betaling. 
  

MVA koder MVA kodeoversikt. 
  

Refusjon 
arbeidsgiveravgift 

Her legger du inn refusjon av arbeidsgiveravgift. 

 

Rammen nederst i bildet vil bli aktiv for de bilagslinjene (kontiene) hvor det er 

nødvendig med tilleggsinformasjon.  
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Numerisk Ved å huke av i boksen i nederste ramme merket Numerisk vil 
nedtrekkslista for kunder/leverandører bli sortert numerisk, er det ikke 
huket av vil lista være alfabetisk sortert. 

    
Løyve Ved å huke av i boksen til venstre for løyve vil nedtrekkslisten for løyve 

vise både aktive og passive løyver/biler. 
 

  

 

 

Kunde-
/Lev.nr. 

Ved å klikke på knappen merket med tre prikker til høyre for 
nedtrekkslista for kunde-/lev.nr. vil du få opp et lite bilde med mulighet 

for å søke opp en kunde/leverandør lettere. Dette er særlig aktuelt hvis 
man har mange kunder/leverandører. 
Dobbeltklikk på tittellinje for å sortere, dobbeltklikk en gang til for å 
sortere motsatt (stigende/synkende). Dobbeltklikk på en linje, eller 
merk den og klikk OK, for å overføre kunde/leverandør til Bilags-bildet. 
Nedtrekkslista nederst gir deg mulighet til å vise bare kunder eller 
leverandører eller alle poster. 

  

 

Generell info om bilag 

 
Alle posteringer i regnskapet utføres på grunnlag av tilhørende bilagsnummer, dette 
nummeret tildeles automatisk. Bilaget kan gjerne være et skift som er kjørt, eller bilaget 

kan være posteringer som er gjort i forbindelse med kjøp av dekk, rekvisita eller 

lignende. 

 

Bilagsnumer 

Alle bilag som registreres i TAXItotal tildeles et bilagsnummer. Tildelingen vil 
automatisk gi fortløpende nummerering av bilagene. Det er forutsatt at det ikke 

skal være hull i nummerserien, altså at det ikke er anledning til å fjerne et 
allerede eksisterende bilag. Dersom du på et senere tidspunkt finner ut at du må 
korrigere et bilag, må du registrere et nytt bilag som er en korreksjon eller 
motbilag til det opprinnelige bilaget.  
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Kvittering for bilaget 

Det er viktig å holde orden på kvitteringer og annen dokumentasjon til hvert 
enkelt bilag. Skiftlappen med tilhørende kvitteringer for kjøp av drivstoff o.l., vil 
være dokumentasjon til bilag som er laget på grunnlag av skiftregistreringen, 
mens andre papirer vil være dokumentasjon i andre bilag. Dokumentasjonen til 
bilaget påfører du bilagsnummeret og lagrer fortløpende i ditt arkiv. Da vil det 
være enkelt å finne tilbake til bilaget.  

 

Registrering av bilag 

Hvert enkelt bilag vil automatisk gi et bilag med tilhørende bilagsnummer. 
Dersom du skal registrere et bilag manuelt, f.eks. ved kjøp av dekk til en av 
bilene utføres følgende. 

· Meny bilag. 
· Oversikt. 
· Lag ny (F6).  

 

Endring av bilag 

Et bilag kan endres hvis det ikke er kjørt momsberegning som omfatter bilaget. 
Dersom du skal endre et bilag gjøres det ved å velge: 
· Meny bilag. 
· Oversikt. 
· Dobbeltklikk på bilaget som skal endres, husk å lagre endringen. 
 
Et bilag for et skift kan ikke endres i bilagsbildet, dette endres i skift-registrerings 

bildet. 
Når et skift lagres opprettes det tilhørende bilaget automatisk. 
Et skift kan endres hvis bilaget ikke er innenfor en avsluttet momstermin eller skiftet er 
omfattet av en lønnskjøring (Periodeoppgjør). 

 

Tekst 

Teksten til bilaget bestemmer du selv, men etabler gjerne et enkelt system, slik at 
like typer bilag får samme tekst. Da vil det bli oversiktlig å lese bilagene senere. 
De siste tekstene (standard inntil 25 stk.) du har benyttet vil du finne igjen i ved å 
klikke på nedtrekks-listen til høyre i feltet.  

 
Dersom bilaget gjelder en bil (7000 kontoer), vil du få tilgang til feltet Løyve 
nederst i bildet hvor riktig løyvenummer legges inn. Du vil ikke få lagret bilaget 

før dette feltet er fylt ut. 
  
Tilsvarende gjelder dersom du du velger 1500 kontoer (kunder) eller 2400 
kontoer (leverandører). Hvilke felter som skal fylles inn avhenger av hva som er 
bestemt for denne kontoen i programmet samt hva som er satt av flagg på 
kontoen i kontoplan. F.eks. konto 2400 leverandører krever at det registreres 

hvilken leverandør og hvilket fakturanummer som bilaget gjelder. 

 

Hvis du huker av i boksen rett til høyre for bilagsteksten (nedtrekks-lista) 

ovenfor linjedelen vil bilagsteksten kopieres inn på bilagslinjen(e) også. 

Du kan huke av for en linje og fjerne haken for en annen (neste) linje. 

Uten hake vil teksten hentes fra kontoteksten. 
 

MVA 

I feltet MVA registrerer du MVA koden for bilagslinjen. Er du i tvil om hvilken MVA 

-kode som skal benyttes kan du trykke -knappen for å få en oversikt over 

gyldige MVA -koder. For de fleste konti hvor momskode er i bruk vil du få opp 

../html/kontoplan.htm
../html/kontoplan.htm
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riktig momskode ferdig utfylt. Er du i tvil om hvilken momskode du skal bruke kan 

du også taste inn momssatsen som da konverteres til momskode når du forlater 
mva -feltet. 

 
Manuell MVA (hele beløpet er MVA) føres direkte på sin respektive momskonto 
(2700 til 2713) og MVA-koden settes til 7 eller 8. Det er bare kode 7 og 8 som er 
tillatt benyttet direkte på MVA-kontiene. 

 

Konto 

I feltet Konto registrerer du posteringskontoen. I det du har registrert 
kontonummeret vil tilhørende tekst og mvakode vises i bildet.  

  Dersom du ikke husker kontonummeret trykk på kontooversikt ( ),  

kontoplan vil da komme fram.  
 
Skal du føre mot en kunde eller leverandør kan du også skrive inn 
kundenummeret i kontofeltet, dette vil da bli konvertert til hhv. 1500 og 2400 og 

kundenummeret lagt inn i detaljfeltet nederst i bildet (kunder har nummerserie 

10000-49999, leverandører 50000-99999). 
 

 

Debet/Kredit 

Det kan ofte være forvirrende med Debet/Kredit. Hvor skal beløpet skrives i 

forskjellige sammenhenger?  
For det første gjelder det generelt i regnskapet at en postering skal ha 
tilsvarende motpostering slik at resultatet kommer i balanse. Det gjelder også 
hvert enkelt bilag. For øvrig kan du betrakte hvert kontonummer som en egen 
konto. Dersom det tas penger ut av en konto, skal det registreres som Kredit, 
mens kontoen pengene skal inn på får tilsvarende beløp registrert som Debet  
 

Eksempel på kjøp av dekk: 
Dersom det for eksempel gjelder å registrere kjøp av nye dekk, skal det 

registreres et beløp inn på konto for dekk. Dette vil si at konto for dekk Debiteres 
med det beløpet dekkene kostet. Utgiftskontoen 7024, som er konto for dekk, vil 
dermed øke sin utgiftsverdi.  
Dekket ble enten betalt med kontanter, kreditert konto 1900, som er konto for 
kontanter, eller de ble betalt med kort, og belastet konto 1920, som er 

driftskonto bank.  
 
Inntektskontoer: 
Umiddelbart kan det se merkelig ut at inntektskontoene blir stående med 
negative verdier, men forholdet er at pengene som tjenes enten blir beholdt som 
kontanter, satt i banken eller brukt til å betale regninger, og tilhørende kontoer 

gjenspeiler hvor inntekten er plassert.  
 

Egenkapital 

Vi får av og til spørsmål om hvordan man korrigerer egenkapitalen (EK), gjerne 

etter at man har funnet ut at det ikke er lov å føre bilag direkte mot 

egenkapitalkontoen (2050). 
Det er ikke lov å føre mot konto 2050, dette fordi egenkapitalen (2050) er sum av 
alle konti med kontogruppe mindre enn 35. Eneste unntak er ved registrering av 
åpningssaldo (IB) for klienten. 
I TAXItotal beregnes denne automatisk månedsvis ved hver hovedbokskjøring.  
Skal egenkapitalen korrigeres anbefales det å bruke konto 2061 Kontantuttak 

(kontogruppe 35 som er utenfor EK) med 1900 Kontanter (kontogruppe 10 som er 
innenfor EK) som motkonto. (redusering av EK= Kredit 1900, øking av EK=Debet 
1900)  
Ikke bruk konto 8938, denne brukes gjerne av aksjeselskap (AS) og revisor. 

../html/kontoplan.htm
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Bilagseksempel 1 

 

  Ved kjøp av dekk på kreditt vil bilaget se slik ut. 
 

 
 
Som du ser vil det i dette tilfelle komme opp en dialogboks (fordi du har valgt en 
70xx konto) som ber deg spesifisere hvilket løyve det er til. 

  
  

 
 
I neste linje velger du konto 2400 (leverandører) I dialogboksen fyller du inn 
leverandør,  
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Bilagseksempel 2 

 

  Ved kjøp av ny bil vil bilaget se slik ut, her ser du også eksempel på føring 

av manuell moms. 
 

 
 
Ved manuell føring av MVA, f.eks. kjøp av bil som vist ovenfor, føres MVA direkte 

på MVA -kontiene 2700-2713, avhengig av hvilken MVA -sats som benyttes. 
Manuell MVA benytter MVA -kodene 7 og 8 for henholdsvis utgående og 
inngående MVA. 

   

Når momskode 7 eller 8 benyttes er hele beløpet moms.  
Det er bare manuell moms som skal føres direkte på momskontiene (2700-2713).  
Det skal ikke benyttes manuell momskode på andre konti. 
 
  
Bilagseksempel 3 

 

  Kredittoppgjør fra sentralen. 
 

Det er en del forvirring rundt føringen av kredittoppgjør fra sentralen.  
I og med at dette ser forsjellig ut for de forsjellige sentralene så er det vanskelig å 
sette opp et standard oppsett for føring, men her er et forslag for noen av 
postene. Det skal ikke føres som faktura, men direkte i bilag. 
 

Faktura / oppgjør fra sentralen med trekk: 
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  Debet 
konto 

Kredit 
konto 

  

Bank 1920     

Dataanlegg 6420     

Sentral adm høy sats 4500    Mva kode 2 

Sentral turer lav sats 4500    Mva kode 4 

Depoavgift 7165     

Div trekk 7895     

Yrkesskade 5920     

Medl. NTF 7400     

Løyvegaranti 7565     

Tilbakeføring   7895   

Kredittoppgjør   1500  Kundenr. 10000 

 
 

Faktura / oppgjør fra sentralen uten trekk føres som ovenfor, men da bare Bank 
og Kredittoppgjør. 
 
  Debet 

konto 
Kredit 
konto 

  

Bank 1920     

Kredittoppgjør   1500  Kundenr 10000 
  

  

Posteringer 

 
  
Posteringer -bildet viser alle bilagslinjer sortert på synkende bilagnr. 
Felt som vises er Bilagnr, Bilagdato, Bil løyve (hvis det er oppgitt), Sjåfør initialer 
(hvis det er oppgitt), Kontonr, Kontotekst, Beløp. Beløp framkommer som Debet-
Kredit. 

  Du kan sortere på en kolonne ved å dobbeltklikke på kolonneteksten i 
tittellinjen, gjentatt dobbeltklikk bytter mellom stigende og synkende sortering. 
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MVA Oppgave 

 
  
I nederste del av bildet vises en oversikt over MVA beløp fordelt på Termin og 
Høy, Middel og Lav sats samt Manuell. 

Totalsummer for året vises også.  
Snarveien Innlevering av MVA oppgave går til den Internettadressen som er lagt 

inn i Faste opplysninger for hvor MVA oppgaven skal leveres elektronisk over 
Internett, normalt vil dette være www.altinn.no. 
 
Øverst på høyre side velges hvilken MVA termin og år det skal kjøres MVA 
oppgave for.  

MVA oppgaven kjøres ved å klikke på knappen MVA Oppgave, du kan kjøre MVA 
oppgave så ofte du vil. For at du skal få bokført innbetalingen av MVA så må du 
imidlertid huke av for Avslutt (bokfør) MVA termin. Dette kan du bare gjøre en 
gang pr. termin og dette gjøres automatisk ved første kjøring av terminen. Når 
dette feltet er huket av vil du få et bilagsnummer for kjøringen og det opprettes et 
bilag (bilagstype MVA) som konterer MVA kontiene (2700-2713) mot 

Oppgjørskonto avgifter (2740). Det er denne sistnevnte kontoen du fører selve 
utbetalingen av avgiftene mot. Manuell føring av MVA føres på de vanlige MVA-
kontiene, men med MVA-kodene 7 og 8, bilag ført mot disse kodene vil komme 
fram i kolonnen Manuell i bildet. 
 

Avhukingsboksen Årsoppgave kan bare hukes av hvis det ikke finnes moms-
kjøringer fra før på klienten innenfor aktivt regnskapsår. 

Denne hukes av hvis man benytter innbetaling av moms kun en gang i året. Hvis 
det er kjørt moms i aktivt år kan det ikke endres tilbake til 6 terminer igjen før 
neste år. På utskrift av MVA Oppgave vil teksten 'Termin: x' byttes ut med 
'Årstermin'. 
PS. Husk at hvis du benytter Årsoppgave så vil du heller ikke få tilbakebetalt 
moms tilgode (f.eks. ved nybilkjøp) før året etter! 
 

Knappen Vis Grunnlag starter et bilde som gir deg en detaljert oversikt pr. 

http://www.altinn.no/
../html/mvagrl.htm
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termin over de enkelte bilagslinjene som danner MVA grunnlaget, med summering 

pr. MVA -kode.  

  Når du avslutter en MVA-termin vil oppdatering av hovedbok bli kjørt 

automatisk før selve MVA-oppgaven kjøres. 
  

MVA Oppgaven 

Selve papirversjonen av MVA oppgaven er vist nedenfor.  
Det er den nederste delen av denne som gjenspeiler det du skal skrive inn i selve 

rapporten du leverer til skattemyndighetene, enten du leverer elektronisk via 
Internett eller på tilsendt papirblankett. Punktene 1 - 11 vil du kjenne igjen på 
både den elektroniske og på papirversjonen. 
Benyttes momsinnbetaling kun en gang årlig vil teksten 'Termin: 3' nedenfor 
byttes ut med 'Årstermin'.  
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MVA Grunnlag 

 
  
MVA Grunnlag bildet viser alle bilagslinjer som danner grunnlag for MVA i aktuell 
termin. 

Bildet er nyttig for å finne grunnlaget for tallene i MVA Oppgaven og som en hjelp 

ved feilsøking. 
 
Sum pr. MVA -kode vises i nederste oversikt, med beregnet MVA beløp Å betale 
eller Til gode i feltet over Avslutt knapp. 

  Du kan sortere øverste liste ved å dobbeltklikke på teksten i tittellinjen. 

  

 

Kort MVA informasjon for TAXItotal 

Innledning 

MVA rapporteres terminvis gjennom året, det er 6 terminer (2 måneder i hver).  

 
MVA skal innrapporteres og betales, 1 måned og 10 dager etter utløpt termin.  
 

F.eks. så skal termin 2, mars-april, innrapporteres og avgift betales 10. juni, det 
er differansen mellom inngående og utgående merverdiavgift som gir skyldig 
eventuelt til gode beløp.  
Du kan innlevere mva –oppgaven elektronisk gjennom www.altinn.no, mer 
informasjon finner du på Skatteetatens nettsider, www.skatteetaten.no.  
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Aktivisering 

MVA er i utgangspunktet aktivisert for TAXItotal. 
Hvis man av en eller annen grunn ønsker å slå av all momsberegning (ikke 
momspliktig, f.eks. Svalbard) kan dette gjøres via bildet Faste opplysninger / 
Systemdata, under fliken Avgifter.  

 
MVA aktiviseres i bildet Faste opplysninger / Systemdata, under fliken Avgifter 
skal det hukes av i ruten MVA Pliktig. Klikk OK eller Bruk. 
Etter at dette er gjort vil MVA bli aktivisert ved neste oppstart av programmet.  

 

MVA koder 

I TAXItotal har vi lagt opp til bruk av MVA koder for spesifisering av hvilken sats 
som skal benyttes. Det er denne koden samt bilagsdato som styrer hele 
behandlingen og periodiseringen av MVA. 
 
Kodene vi benytter er: 
  

Kode   Tekst  

0  Ikke merverdiavgift 

1  Utgående merverdiavgift HØY sats 

2  Inngående merverdiavgift HØY sats 

3  Utgående merverdiavgift LAV sats 

4  Inngående merverdiavgift LAV sats 

5  Utgående merverdiavgift MIDDEL sats 

6  Inngående merverdiavgift MIDDEL sats 

7  Manuell føring av utgående mva.  

8  Manuell føring av inngående mva.   

 

MVA behandlingen 

Etter at MVA er aktivisert vil du i Bilag -registreringsbildet få opp et felt for MVA -
kode for hver enkelt bilaglinje. Husker du ikke kodene, - trykk F7 i feltet for MVA 
kode og du får opp en oversikt i likhet med tabellen ovenfor. 
Du kan ikke føre MVA på bilag med bilagsdato eldre enn 1/3 –2004, disse vil i så fall 
få satt MVA -kode til 0 automatisk. 

Hvis aktivt regnskapsår settes til 2004 vil satsene være 24%, 12% og 6% for 
henholdsvis HØY, MIDDEL og LAV sats. 
 
Momssatsene korrigeres automatisk til gjeldende satser i det regnskapsåret som er 
aktivt. 
 
Når du taster inn et kontonummer vil den foreslå en MVA kode i henhold til hva som 

er registrert i kontoplan for det aktuelle kontonummeret. Det vil derfor gjøre 
bilagsregistreringen enklere hvis kontoplanen er oppdatert. Nye databaser som er 
distribuert etter 1/3 –2004 vil ha kodene registrert på respektive konti, men dette 

vil ikke være tilfelle ved oppgradering av eldre baser. Du kan selv oppdatere 
kontoplan med standardverdiene. 
Manuell MVA (hele beløpet er MVA) føres direkte på sin respektive momskonto 

(2700 til 2713) og MVA-koden settes til henholdsvis 7 for utgående eller 8 for 
inngående moms. Det er bare kode 7 og 8 som er tillatt benyttet direkte på MVA-
kontiene. 
 
Etter at bilagene er registrert og funnet i orden kjøres oppdatering av hovedbok 
(Vedlikehold / Lag ny hovedbok). Her vil nettobeløpet fra bilagene bli ført på den 
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respektive hovedbokskonto, mva blir ført på separate mva-konti (konto nr. 2700-

2713). 
 

Her er et eksempel: 

 
 

Telefonregning er betalt med kr. 1000,-, inkludert MVA. (i eksemplet er høy sats 
25%).  
 
MVA -kode er 2 for Inngående mva høy sats. 
Hvis du etter å ha kjørt hovedbokoppdatering går inn i hovedbok og ser så vil konto 
6900 vise kr. 800,- (kr. 1000,- er brutto inkl. 25% mva, netto = brutto / 1,25), 
mva beløpet vil du finne igjen på konto 2710 Inngående mva høy sats.  

   

Når du kjører MVA oppgave med postering så opprettes et bilag som posterer 
saldo på mva –kontiene mot konto 2740 Oppgjørskonto Mva. 
Ved betaling av mva fører du innbetalingen mot denne kontoen.  
 
Ved manuell føring av MVA, f.eks. kjøp av bil som vist nedenfor, føres MVA 

direkte på MVA-kontiene 2700-2713, avhengig av hvilken MVA-sats som 
benyttes. Manuell MVA benytter MVA-kodene 7 og 8 for henholdsvis utgående og 
inngående MVA. 
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Leverandør  

Du redigerer eller ser på detaljene for en Leverandør ved å dobbeltklikke på 
aktuell linje i oversiktsbildet. 
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Skal du opprette ny leverandør trykk " Lag ny". 

Dobbeltklikk på linjen på venstre side for å endre en leverandør. 

En leverandør kan slettes via oversiktsbildet hvis leverandørnummeret aldri har 

vært i bruk, marker linjen først (som på linje 2 ovenfor), hold nede Shift og trykk 
på Del -tasten. 

  

  
Det er lagt inn mulighet for å hente aktuell leverandørinformasjon fra 
Brønnøysund ved registrering av leverandør. 
Forutsetningen er at du har en åpen internettforbindelse (f.eks. ADSL), at feltet 

for Navn er tomt og at du kjenner leverandørens organisasjonsnummer. 

Isåfall, tast inn leverandørens organisasjonsnummer i Org.nr. feltet i bildet og 
trykk Enter eller Tab. 
 
Skal du registrere en utenlandsk leverandør, velg land i nedtrekksliste. Hvis du 
ikke finner riktig land, legg det inn under Faste opplysninger / Systemdata, Land 
flik. 

 
Åpningssaldo legges inn via skjermbildet Inngående balanse som du finner 
nederst på den grå topp-menyen under Regnskap.  
Leverandørgjeld legges inn med Kredit, dvs. negativt beløp, du legger inn en linje 
for hver gjeldspost (leverandørfaktura), kontonummer 2400.   
Du må ha opprettet leverandøren i dette bildet før du kan registrere inngående 
balanse på leverandøren. 

 
Bet.bet. er antall dager betalingsbetingelser som benyttes til beregning av 

forfallsdato i bilagsregistreringen. 
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Kunde registrering 

Du redigerer eller ser på detaljene for en Kunde eller Leverandør ved å 
dobbeltklikke på aktuell linje i oversiktsbildet. 

 
Skal du opprette en ny kunde, klikk på Lag ny -knappen i oversiktsbildet. 

Fyll ut alle postene. Kunde 10000 er sentralen din. Kreditt ført i skift registreres 
på kunde 10000.  

En kunde kan slettes via oversiktsbildet hvis kundenummeret aldri har vært i 
bruk, marker linjen først (som på linje 2 ovenfor), hold nede Shift og trykk på Del 
-tasten. 

  

 
Det er lagt inn mulighet for å hente aktuell kundeinformasjon fra Brønnøysund 
ved registrering av kunde. 
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Forutsetningen er at du har en åpen internettforbindelse (f.eks. ADSL), at feltet 

for Navn er tomt og at du kjenner kundens organisasjonsnummer. 
I så fall, tast inn kundens organisasjonsnummer i Org.nr. feltet i bildet og trykk 

Enter eller Tab. 
 
Hvis Fakturamodulen er installert vil du få ett litt større bilde med tilleggs felt for 
leveringsadresse. 
 

 
 
Du trenger bare fylle ut leveringsadresse hvis den avviker fra postadressen. Hvis 
både post og leveringsadresse er den samme kan du evt. merke dette i boksen 
'Samme leveringsadresse'. 
 

 
Åpningssaldo legges inn via skjermbildet Inngående balanse som du finner 
nederst på den grå topp-menyen under Regnskap.  
Kundefordringer legges inn med Debet (beløp uten fortegn), du legger inn en linje 
for hver fordring (faktura), kontonummer 1500. 
Du må ha opprettet kunden i dette bildet før du kan registrere inngående balanse 
på kunden.  

 
Bet.bet. er antall dager betalingsbetingelser som benyttes til beregning av 
forfallsdato i bilagsregistreringen. 

  

 

Reskontro 

Reskontro / Forfallsbok viser en oversikt fakturaer fra leverandører som har blitt 
registrert som bilag men enda ikke er betalt (ikke har motbilag). 

På venstre side er oversikt over de forskjellige leverandørene med åpen saldo. 
På høyre side er hver enkelt faktura (bilagslinje med leverandør- og 
fakturanummer lager en linje i reskontro).  
Hvis du ikke ser hele beløpet i listene så utvid feltet ved å trekke i skillelinjene 
mellom feltene i tittellinjen.  
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Nederst i bildet til venstre har du i ruten 'Vis' mulighet for å velge Alle. Da vil alle 
kunder og leverandører vises, også de uten åpne poster. 
På høyre side nederst vil du i ruten Saldo se saldo for den kunden som er valgt i 

venstre liste og saldo for den enkelte faktura som er valgt i høyre liste. 
 
Det midterste feltet nederst i bildet benyttes ved registrering av betaling, 
kreditnota og motbilag (se nedenfor).  
 
Hvis 'Vis 10000' hakes av (nederst) vil også kunde 10000 Sentralen, komme opp 
i listen til venstre med mindre det er huket av i Systemdata / Faste opplysninger 

at det ikke skal føres reskontro for denne. 
 
Slette en reskontrolinje skal normalt ikke være nødvendig, imidlertid kan det skje 
at det er blitt en feil og at linjen absolutt ikke skal være der. Du kan slette en 
linje ved først å markere den, så holde nede Shift -tasten (store bokstaver) 
samtidig som du trykker Delete -tasten på tastaturet. Dette sletter posten i 

reskontro, og bare der!, ingen bilag blir berørt. 

 
  
  

Kreditnota 

En kreditnota oppretter en motpostering for en faktura. Det blir i prinsippet 
opprettet et bilag identisk med fakturabilaget, men debet/kredit 'bytter plass' i 
forhold til dette. 
Når det er opprettet kreditnota mot en linje vil den ikke lenger komme opp i den 
høyre listen i bildet over. 

 
Marker linjen du vil opprette kreditnota mot og klikk på Kreditnota -knappen. 
Du vil se at i nederste midtre felt så blir feltene for beløp, tekst og dato 
tilgjengelige.  
Beløpet blir i utgangspunktet kopiert fra den aktive linjen i den høyre listen, hvis 

kreditnotaen skal ha et annet beløp retter du dette. 
 

Klikk på Lagre -knappen for å lagre kreditnotaen. 
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Betal faktura 
Når du betaler en faktura opprettes et betalingsbilag i bilagsregisteret og en 
motpost i reskontro.  
 
Marker linjen du vil opprette et betalingsbilag mot og klikk på Betal faktura  
-knappen. 
Du vil se at i nederste midtre felt så blir feltene for beløp, tekst, konto for 

belastning og dato tilgjengelige.  
Beløpet blir i utgangspunktet kopiert fra den aktive linjen i den høyre listen, hvis 
du skal delbetale fakturaen endrer du til riktig beløp. 
 
Du kan velge betalingsdato, beløp og hvilken konto som betalingen skal betales ut 
fra. 
Klikk på Lagre -knappen for å lagre betalingen. 

 
Klikk på Oppfrisk -knappen for å se endringen. 

 
Klikk på den smale knappen med piler, til høyre for Lagre og Avbryt -knappene,                           
for å registrere ekstraposteringer (purregebyr, renter). 
 

 

 
 

Motbilag 
Motbilag oppretter et bilag som 'reverserer' bilaget som er markert i listen til 
høyre.  

 
Marker linjen du vil opprette et motbilag mot og klikk på Motbilag -knappen. 
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Du vil se at i nederste midtre felt så blir kun feltene for tekst og dato 

tilgjengelige.  
 

Klikk på Lagre -knappen for å lagre motposteringen. 
 
Klikk på Oppfrisk -knappen for å se endringen. 
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Linking av Bilag 
Link -feltet helt til høyre i bildet benyttes til å merke en post med sin motpost. 
 
Symbolet for en aktiv link er som vist i bildet nedenfor  i de to øverste linjene.  
Åpen eller ingen link vises som i de to neste linjene.  
Linjene merkes ved å klikke på dem, for å merke flere holdes Ctrl –tasten nede når 
man klikker på linjen.  

Ved å høyreklikke i Link –feltet vil man få opp den lille menyen, som vist i bildet 
nedenfor for hhv. å opprette, fjerne og vise en link. Husk å merke linjen(e) først for å 
aktivere menyvalgene. 
Poster som er linket sammen vil ikke vises i høyre del av skjermbildet hvis det er 
merket av for å vise Åpne poster (standard), du vil se dem hvis det merkes av for Alle 
poster..  
For å fjerne en (aktiv) link eller vise en link sin motpost må man derfor først merke av 

for å vise Alle poster. 
 

  
 
 

Rapporter 
Rapport -knappen gir deg noen valg for utskrift fra reskontro. Ingen av 

rapportene oppdaterer data og kan derfor kjøres ut så ofte man ønsker, de vil alle 
forhåndsvises på skjermen før evt. utskrift. Markerer du for sideskift mellom konti 
vil hver kunde/leverandør begynne på ny side. 
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Skift 

  
Når du velger skiftoversikt fra menyen, kommer du inn i et oversiktsbilde som 

viser deg alle registrerte skift i kolonnen til venstre. 
Ved å markere et av skiftene (venstre musetast eller bla med piltaster), vil du få 
opp spesifikasjon til høyre. Dersom du ønsker å se alle data vedrørende skiftet 
kan du dobbeltklikke på den markerte linjen, da vil alle registrerte data om 
skiftet komme opp i et nytt bilde. 

 

 

Skiftoversikt 

 

 
 

 

Endre Skift 

Ønsker du å endre et skift gjøres dette ved å dobbeltklikke på skiftet i Skift oversikt 
-bildet (se ovenfor), du vil da få opp det samme bildet som for nytt skift (se 
nedenfor) men i redigerings -modus. 

NB! Et skift kan ikke endres etter at det er lønnsberegnet. 

  

Nytt Skift 

Ved å trykke på F6 vil du få opp registreringsbilde for nytt skift 
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HØY og LAV sats refererer til høy og lav momssats. 

 
Bil nr. Ved opprettelse av nytt skift vil markøren flyttes til feltet bil og du registrerer 

løyvenummeret på bilen. Løyvenummeret må være lovlig, d.v.s. være registret i 
systemet. (oppslag gjøres med F7) 

 
Type Type skift registreres med kode. Det er fire lovlige koder. 

· D = Dag 
· K = Kveld 
· N = Natt 
· A = Alene 

 
Sjåfør Sjåføren som kjørte skiftet registreres med sine initialer (oppslag gjøres med F7) 

 
Innkjørt I feltene Innkjørt skal du registrere det totale kjørebeløp.  

 
Fritatt MVA Hvis en del av innkjørt beløp er f.eks. kjøring på utlandet eller som det av annen 

grunn ikke skal beregnes moms for, føres dette beløpet her. 
 

Kreditt I feltet Kreditt skal du registreres hvor mye av det innkjørte som er kjørt på kreditt, 
d.v.s. kredittkort. TT, o.s.v. tips og ekstra mottatt på kreditt reg. i respektive felt. 

 
Antall turer I feltet Turer skal du registrere antall turer skiftet besto av. 

 
Totale/besatte 
km 

I Tot. km. skal det totale antall kilometer som er kjørt under skiftet registreres, mens 
antall besatte kilometer registreres i feltet besatte. 

 
Bomturer I feltet bomturer registrerer du samlet beløp for bomturer 

 
Utgifter Drivstoff kr. og liter, olje/smøring, vask, rekvisita, bom/parkering, diett, avis. 
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Drivstoffet som er fylt i løpet av skiftet skal registreres i feltet Drivstoff kr, med antall  
liter i feltet Liter. Rekvisita som f. eks. spylervæske registreres i feltet Rekvisita kr. 
o.s.v. 

 
Rabatt VIP Rabatt (CenCom), Innkjørt er brutto innkjørt før rabatt er trukket fra.  

 
Kontrakt Storkunderabatt (CenCom). Beløpet utgjør storkunderabatt og trekkes fra ved 

oppgjørsutbetaling. 
 

Forskudd Forskudd (CenCom), lagt inn på taksameter. 

Alle beløp føres som bruttobeløp, inkludert mva. 

I det du er ferdig med registreringen, benyttes kommandoen Lagre (F5). 
Det vil bli etablert et bilag til skiftet. Dette skjer automatisk i det du lagrer 
registreringen, og bilaget vil beskrive alle posteringene som er utført på grunnlag 
av skiftregistreringen. I det bilaget er etablert, vil bilagsnummeret bli vist i 

skjermbildet. 

 

På grunnlag av opplysningene som er lagt inn for skiftet vil det umiddelbart 
bli beregnet tilhørende statistikk. Statistikken som beregnes på grunnlag av 
skiftskregistreringen gir en rask status for det aktuelle skift. Statistikken vil også 

fungere som en kontroll på hvorvidt det er registrert korrekte tall i forbindelse 
med skiftet. Umiddelbart kan en lese besatt prosenten, drivstofforbruk og andre 
interessante tall. Oppgjøret beregnes til slutt, det som faktisk skal leveres 
sammen med skiftlappen. 
 

 Ved å klikke på denne får man opp et lite bilde som viser et lønns overslag 

for aktivt skift basert på den aktuelle sjåførens lønns og skatteprosent. 
Eventuelle faste trekk (påleggstrekk m.m.) er ikke med i regnestykket. Hvis det 

aktuelle skiftet er lest inn fra fil vil taksameterets lønn og skatt også gå fram av 
bildet. 
 
Som kjent er det et krav fra myndighetene om føring av "kassadagbok" på lik 
linje med kontantomsetning innen andre bransjer.  
Enkelte taksameterleverandører (CenCom m.fl.) har åpnet for å legge disse 

tallene inn i taksameteret.  
Ved automatisk innlesing av skift vil denne informasjonen derfor bli lagret på det 
enkelte skiftet også i TAXItotal sin database.  
Registrering av denne informasjonen ved innlesing av skift har vært integrert i 
programmet en god stund, men det er nå åpnet mulighet for å legge inn denne 
informasjonen også ved manuell registrering av skift.  
 

Ønsker du å legge inn eller endre avstemming av kasse gjøres dette i feltene helt 
til høyre i bildet. 
 

  

Fil fra Internett 

Ved å velge "Fil fra Internett" vil du komme til en nettside for nedlasting av dine 
skiftdata. 
For å sette opp hvilken nettadresse du skal hente fra må du inn i menyvalget 
"Faste opplysninger/Systemdata". 

Rutinene for å hente skift fra internett varierer litt fra sentral til sentral, det 
viktige er at du lagrer filen du laster ned på  
din PC, for deretter å velge Import fra fil  
 

skiftlonn.htm
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Import fra fil 

Ved å velge ikonet "import fra fil" vil du kunne importere skiftdata direkte inn i 
TAXItotal fra ramkort, diskett e.l. 
I bildet under ligger filen på skrivebordet, jeg merker bare filen som jeg vil 
importere og trykker åpne. 

 
(Dersom du henter skiftdata fra internett, må du lagre filen på pc'en og benytte 
denne funksjonen for overføring til TAXItotal.) 
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Når skiftfila er ferdig overført vil du få opp bildet nedenfor. Det viser at i dette 
tilfelle er det importert 4 skift fra fil. 

I oversikten til venstre vises hvert enkelt skift, markerer du et av disse ser du en 
spesifisering til høyre. 
Som det fremgår av bildet brukes det ikoner for å markere dag, natt og ugyldig 
skift. 

 

 
 
Ugyldig skift markeres med et rødt kryss. I feltet til høyre kommer det frem hva 
som gjør at skiftet ikke godkjennes, det kan være at det er fylt drivstoff uten at 

det er registrert liter, ugyldig sjåfør. 
Skift uten noe innkjørt (0-skift) ble tidligere merket som feil og måtte rettes eller 
slettes, disse blir nå lest inn på lik linje med andre skift. I dette tilfellet vil det 
tilhørende bilaget bli opprettet med bare et bilag-hode uten linjer.  
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Ved innlesing av skift settes skift type enten til Dag (starttid tidligere enn 15:00) 

eller Natt (starttid 15:00 eller senere). 
 

Hvis "alt" er feil, sjekk at du har valgt riktig taksametertype i  
Bil registrering -bildet. 
 
For et skift som er feil kan alle verdier innenfor den svakt prikkede firkanten 
rettes/endres, d.v.s. Sjåfør ID, Løyve, Drivstoff liter og Innkjørt. 
Et skift kan også rettes etter at det er godkjent men før det er kjørt hovedbok 

eller beregnet lønn for skiftet. Gå i så fall inn via Skift oversikt og dobbeltklikk på 
skiftet for å åpne det i redigeringsmodus. 
 
Du kan sortere innleste skift ved å klikke på tittellinjen i aktuell kolonne. 
Sorteringsrekkefølgen er imidlertid noe sær (utenfor vår kontroll), den sorterer 
alfabetisk på første tegn, dette betyr f.eks. at sortert i synkende rekkefølge så vil 
5.00 komme forran 45.00 fordi 5 som første tegn har høyere verdi enn 4 som 

første tegn.    

 
For å kunne få godkjent overføring av skift, må skift med feil rettes eller slettes. 
Det gjøres ved at du markerer skiftet i oversikten til venstre, skriver inn riktig 
verdi i feltet som er feil på høyre side under detaljer, og trykker "Rett".  
Dersom du har mange skift som skal slettes kan du holde Ctrl nede samtidig som 
du markerer de skiftene som skal slettes. 

 
 
 

 
 
Når samtlige skift i oversikten er feilfrie vil Godkjenn -knappen bli tilgjengelig. 
Ved å trykke på Godkjenn -knappen vil alle skiftene i oversikten bli lest inn i 

databasen og det blir opprettet konteringsbilag på dem. Du vil umiddelbart 

etterpå finne dem igjen i skift -oversikt bildet og i bilag -oversikt bildet. 
 
Du kan redigere skift i skift -registreringsbildet så lenge det ikke er beregnet lønn 
på skiftet eller skift-bilaget ikke ligger innenfor en avsluttet moms-termin. 
 
Forskudd lest fra taksameter (CenCom) vil automatisk generere en lønnspost 
som kan redigeres via Lønn oversikt -bildet. 

Denne automatikken kan slås av via Faste opplysninger -bildet Diverse -flik. 
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Dersom du ikke har registrert en sjåfør som har kjørt et skift, får du ikke rettet 

opp det her.  
Da må du avbryte  innlesningen (Esc), registrere sjåføren i faste opplysninger og 

lese inn skiftene på nytt. 
 
Husk - ingenting er registrert før skiftene er godkjent, inntil dette er gjort kan de 
leses inn så mange ganger du måtte ønske. Er skiftene allerede godkjent og 
lagret i basen vil du få beskjed om dette og disse skiftene vil ikke komme fram i 
innlesingsbildet (duplikatsjekk). 

 

 
  

 

Meldinger ved innlesing av skift 

 

Her er en kort oversikt over hvilke feilmeldinger du kan få ved innlesing av skift og hva som må 

gjøres for å rette opp: 

 
Finner ikke sjåfør - sjekk meter-id. 

Den innleste sjåfør-id/meter-id finnes ikke på noen aktiv sjåfør i TAXItotal, 

sjekk om sjåføren er registrert eller om meter-id er registrert feil på sjåføren. 
Sjåfør ID benyttes i TAXItotal kun til å knytte skiftet til riktig sjåfør. Sjåfør ID 
kan derfor endres uten noen konsekvens for registrerte data i tilfelle hvor det 
f.eks. er benyttet lånekort eller den innleste Sjåfør ID av annen grunn er feil. 
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Finner ikke bil mot løyve 'X9999’. 

Her står X9999 for det aktuelle innleste løyvet. Dette løyve nummeret (X9999) 
finnes ikke i TAXItotal ved oppslag mot bilregisteret.  

Sjekk at løyvet er riktig registrert på bilen i TAXItotal. 
Typisk feil her er at løyvet er registrert med bindestrek i TAXItotal men uten i 
den innleste filen, eller omvendt.  
Dette kan enkelt korrigeres ved å rette datafilen før den leses inn. Datafilen kan 
rettes ved å åpne den i Notisblokk i Windows, klikk på Rediger / Erstatt, i verdien 
for "Søk etter" setter du den verdien du vil endre fra, i verdien "Erstatt med" 

setter du verdien du vil endre til. Klikk på Erstatt alle -knappen og lagre filen. Les 
den deretter inn i TAXItotal på nytt. 
 
 
Drivstoff liter mangler. 
Hvis det er lest inn et beløp på drivstoff så må også liter være registrert, marker 
linjen ved å klikke på den og legg inn riktig antall liter på høyre side i bildet og 

klikk på Rett -knappen. 

 
 
Skift er innenfor avsluttet MVA-termin, må føres manuelt. 
Det innleste skiftet ligger innenfor en mva-termin som har blitt avsluttet, skiftet 
må føres manuelt. 
 

 
Skift er innenfor avsluttet regnskapsår, må føres manuellt.  
Det innleste skiftet ligger innenfor et avsluttet regnskapsår, dette er ikke tillatt og 
skiftet må føres manuelt (slett det i bildet ovenfor). 
 
 

Skift er utenfor aktivt regnskapsår, før manuelt eller på riktig 
regnskapsår. 
Det innleste skiftet ligger utenfor aktivt regnskapsår, dette er ikke tillatt og skiftet 
må føres manuelt eller man må bytte til riktig regnskapsår før det leses inn på 

nytt. 

  
Denne meldingen kan erfaringsmessig også forekomme hvis Kort datoformat i 
Regionale innstillinger i Kontrollpanel ikke er dd.MM.yyyy   
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Lønn overslag 

Lønns overslag er et hjelpebilde som nås fra Skift -bildet via en liten info -knapp 
nederst til høyre på knapperaden.   
 

Bildet viser et lønns overslag for aktivt skift basert på den aktuelle sjåførens 
lønns og skatteprosent.  
Sjåførens lønn og skatteprosent samt arbeidsgiveravgiftsprosent og 
feriepengeprosent vises i parantes i teksten til feltene. 
Eventuelle faste trekk (påleggstrekk m.m.) er ikke med i regnestykket.  
 

Hvis det aktuelle skiftet er lest inn fra fil vil taksameterets lønn og skatt også gå 
fram av bildet som vist nedenfor til høyre. 
Hvis det er avvik mellom taksameterets lønn og skatt og beregnet lønn og skatt 
vil dette bli antydet med et lite utropstegn til venstre for lønn og skatt i bildet.  

 
De fleste feltene har hjelpetekster som du ser ved å holde musemarkøren over 
feltet. 

 
Bildet er ren informasjon og tallene er basert på de data som ligger lagret på 
skiftet og sjåføren, det er ikke mulig å endre noen av tallene. Bildet lukkes med 
krysset øverst til høyre eller ved å trykke Esc (Escape).  
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Lønnskjøring 

TAXItotal tar nå høyde for ordinær lønnsføring. Føring av lønn en gang i 
måneden er i.h.h.t. Norges taxiforbunds avtale med sjåførforeningen. Det vil være 
opp til taxieieren og betale ut forskudd så ofte man vil. Det skal imidlertid forligge 

bilag på alle forskuddutbetalinger. Den enkleste måten å ha lønnsutbetalinger er 
en gang i mnd. f.eks. den 15. Lønn for januar utbetales den 15.02.  
Standard dato for lønn er den siste i måneden, denne datoen framkommer bl.a. 
på lønnsslipp. Hvis du ønsker å benytte en annen dato kan dette settes i Faste 
opplysninger / Systemdata, Diverse flik. Se faste opplysninger for mer 
informasjon. 

 
Det er også viktig at riktig skatt blir trukket, man skal huske på at det er 
taxieierens plikt å trekke riktig skatt. Dette skal ikke overlates til sjåføren. 
Riktig skatt er hva som står på den enkelte sjåførs skattekort. Det er anledning 

for den enkelte sjåfør og be om å bli trukket mer men det er ikke anledning til å 
gå under det beløp eller prosentsats som skattekortet viser. Unnlatelse av å foreta 
pliktig forskuddstrekk og innsendelse av oppgjør, vil medføre økonomisk ansvar 

for arbeidsgiver - se skattebetalingsloven § 49 - og mulig straffeansvar etter 
skattebetalingsloven §§ 50-51. 
 
Feriepenger til ubetaling neste år, skal utgiftsføres på inneværende år. Dette 
gjelder også arbeidsgiveravgift av feriepenger. Dette vil stå som en gjeld i 
regnskapet, helt frem til utbetaling året etter.  
 

 

 
For spørsmål rundt Obligatorisk TjenestePensjon (OTP) se eget avsnitt om dette. 
 

  NB! Pass på at skatteopplysningene på hver enkelt sjåfør oppdateres før 
første lønnskjøring på nytt år. 
Skattekort-informasjon kan lastes ned fra Altinn. 

Hvis noen sjåfører har tabelltrekk slik at trekktabeller skal brukes i det nye året 
så fjern evt. gamle trekktabeller først ved å klikke på Vedlikehold / Database / 
Slett Trekktabell. 
De(n) nye trekktabellen(e) lastes ned fra skatteetaten.no, klikk på Tabeller og 
satser, Trekktabeller for lønnssystem, og last ned de aktuelle enkelttabellene. 
Tabellene legges inn via Fil / Import / Lønn/Trekktabell. 
 

 

Oversikt over lønnsprosessen i TAXItotal 

 
Lønnsprosessen i TAXItotal kan skjematisk vises som nedenfor. 
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Første steg er registrering av lønnspost, her kan man velge mellom: 
Periodeoppgjør, Fastlønn, Timelønn, Bonus, Forskudd, Sykelønn, Feriepenger 
og Sluttoppgjør. I tillegg finnes også bilde for registrering av Utbetaling til 
næringsdrivende (post 401 i Lønns og Trekkoppgaven), dette siste bildet 
finnes bare via den grå toppmenyen under Regnskap / Lønn. 

Periodeoppgjør henter grunnlag fra skift og viser alle sjåfører som har kjørt i 

perioden (ikke eier), her kan man huke av de sjåførene som skal være med på 
lønnskjøringen.  
 

 
Etter at en lønnspost er registrert vil den framkomme i skjermbildet Lønn 
Oversikt. De brede pilene tilbake til første steg indikerer at man her kan ta 

opp postene (dobbeltklikke på dem) for redigering før lønn kjøres.  
 

 
Når lønnspostene er klare kjøres lønn i skjermbildet Lønnskjøring, her huker 
man av for de postene som skal være med.  
Lønnskjøringen genererer lønnsposter og konteringsbilag. Når lønnspostene er 
kjørt fjernes de fra Lønn oversikt og kan ikke lengere endres.  
 

 
Lønnsslipp og eventuelt konteringsbilag kan, etter at lønn er kjørt, skrives ut 

fra skjermbildet Lønnslister.  
 

 
Faste lønnsdata for den enkelte sjåfør registreres i Sjåfør ajourhold før lønn 

registreres (slik som lønnsprosent, skatt, trekk, skattekommune, m.m.).  
Pass på hvis en eller flere sjåfører har tabelltrekk, da må riktig tabell leses inn 
før lønnskjøring. Alle trekktabeller for aktivt år finnes på CD platen til 
TAXItotal, de kan også lastes ned fra Skatteetaten (www.skatteetaten.no), 

bruk i såfall enkelttabellene.  
 
Hvis det leses inn skift automatisk fra fil i CenCom format 6 eller nyere og 
hvor det er tatt ut forskudd så vil dette generere en lønnspost (forskudd) som 
finnes igjen og kan evt. redigeres i Lønn oversikt bildet før videre behandling. 
 

http://www.skatteetaten.no/
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For mer informasjon se lengere ned i dette avsnittet eller benytt F1 for hjelp i 

aktivt skjermbilde.  

  
 
 
 
 
 

 
  

Menyvalg i lønn 

 

Beregner lønn fra alle skift, samt evt fastlønn som er 

lagt inn som fast under sjåføropplysning. 

 

 

Her kan du registrere fastlønn på en sjåfør. F.eks 

sjåføren får betalt for verkstedopphold. 

 

   
 
  

Her kan du registrere timelønn på en sjåfør. 

 

 

Her registrerer du utbetalte forskudd.  
  

 
 

 

Her registrerer du bonus. 

 

Her registrerer du utbetaling av feriepenger. 

 

Her registrerer du utbetaling av sykepenger. 
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Her registrerer du sluttoppgjør. 

 

Vises til enhver tid lønnstransaksjoner som er klargjort 

for kjøring. 

 

Her kjører du lønn som er registrert gjennom den siste 

måneden. 

 

Her merker du hvilken utskrifter du ønsker i forbindelse 

med lønnskjøringen. 

  
 

Oversikt over menyvalg 

 

Periodeoppgjør 

Periodeoppgjør henter informasjon ut fra hva som er lagt inn på hver enkelt sjåfør 
som faste lønnsparametere. 

Alle skift som er kjørt i perioden av sjåfører vil bli lønnsberegnet i dette bildet.  
Evt fastlønn innlagt under sjåføropplysninger vil bli beregnet. 
Alle trekk så som påleggstrekk bidragstrekk osv. vil også bli beregnet i dette 

bildet. 
Dersom du ønsker å kontrollere og korrigere evt. data som er beregnet i 
periodeoppgjør, gjøres det via lønnsoversikten. 
 
Velg riktig måned, gjør det til en vane å kjøre månedene fortløpende (januar før 
februar, osv.). 

 
Trykk på Hent brutto -knappen, alle sjåfører som har lønnsbevegelser (kjørt skift) 
i perioden hentes med unntak av de som det allerede har blitt kjørt lønn for i 
måneden. 
Hvis det finnes skift fra tidligere måneder som ikke er lønnsberegnet vil disse også 
bli tatt med. 
Merk av for generering av periodeoppgjør på hver enkelt sjåfør, trykk deretter på 

Lag transer -knappen. 

 
Før periodeoppgjør kjøres må alle skift på en sjåfør være registrert.  
Det er ikke mulig å kjøre periodeoppgjør mer enn en gang pr. sjåfør pr. måned. 
Dato for periodeoppgjør settes som standard til siste dato i måneden 
(utlønningsdato kan endres, se Faste opplysninger for mer info). 
 
Boksen med teksten Lås, låser utvalget av skift til kun å gjelde den valgte 

måneden. Normalt vil alle skift (også tidligere måneder) som ikke tidligere er 
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merket som lønnskjørt bli tatt med. Å huke av her er aktuelt ved bytte fra 

fastlønn til periodeoppgjør. Er boksen huket av gjelder den for alle sjåførene som 
er huket av når Hent brutto -knappen trykkes inn. 

Ved å huke av boksen med teksten Hent brutto fra taksameter lønn hentes 
lønnsgrunnlag direkte fra innlest felt for taksameterets lønnsgrunnlag i stedet for 
å beregnes på bakgrunn av innkjørt beløp m.m. 
Boksen må i så fall hukes av før Hent brutto -knappen trykkes inn. Har man huket 
av i denne boksen vil dette "huskes" neste gang man kommer inn i dette bildet. 
 

Lønn beregnes normalt som: Innkjørt - Bomtur - Rabatt - Utlegg, korrigert for 
moms x lønnsprosent. 
Noen parametere kan styres, se Faste opplysninger for mer info 
 
 

 
  
  

Fastlønn 

Her registreres lønnsytelser som ikke er beregnet i skift. F.eks dersom sjåføren 
får godtgjort for et verkstedopphold.  
Velg periode, sjåfør, tekst. Skriv deretter inn brutto lønn. alle trekk beregnes 
automatisk.  

I boksen  kan du velge full, halv eller ingen skatt. (alle felt kan 
overskrives dersom du ønsker det). 
Trykk på Lagre -knappen. 
 
En lagret lønnspost kan endres/oppdateres via bildet Lønn oversikt (se nedenfor). 
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Timelønn 

Her registreres lønnsytelser som ikke er beregnet i skift og som er basert på 
ytelse pr. time.  

Velg periode, sjåfør, tekst. Skriv deretter inn antall timer og timesats. bruttolønn 

og alle trekk beregnes automatisk.  

I boksen kan du velge full, halv eller ingen skatt. (alle felt kan 

overskrives dersom du ønsker det). 
Trykk på Lagre -knappen. 

En lagret lønnspost kan endres/oppdateres via bildet Lønn oversikt (se nedenfor). 
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Forskudd 

Her registreres utbetalte forskudd til ansatte. 
Brutto beløp er lik netto beløp, det foretas ikke trekk på forskudd. 
Forskudd vil fremkomme på lønnsslipp som netto utbetaling minus forskudd. 
 

En lagret lønnspost kan endres/oppdateres via bildet Lønn oversikt (se nedenfor). 
 

 
  

  

Bonus 

Her registreres bonusutbetaling til ansatte. Bonus er behandlingsmessig lik 

Fastlønn. 
En lagret lønnspost kan endres/oppdateres via bildet Lønn oversikt (se nedenfor). 
 

 
 

Feriepenger 

Her registreres feriepengeutbetaling til ansatte. Velg periode, sjåfør, tekst. 
Flytt til bruttofeltet, trykk Hent grunnlag -knappen.  

Trekk foretas, trykk deretter på Lagre (F5) -knappen. 
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Feriepengegrunnlaget hentes fra sjåførregisteret. 
Ved første års bruk legges feriepenger tilgode inn manuelt i Sjåfør 
registeringsbildet, feltet Feriep. start:. 

Etterfølgende år flyttes opparbeidet feriepenger automatisk til neste år ved hjelp 
av funksjonen Årsoppgjør / Årsavslutning av lønn. 

En lagret lønnspost kan endres/oppdateres via bildet Lønn oversikt (se nedenfor). 

 

 

 
 

 

  Vi får av og til henvendelser vedr. feriepengeliste som ikke stemmer, her er 
en oversikt over hvor denne listen henter tallene fra, 
Feriepengeliste viser foruten personopplysninger, opptjent tidligere år, opptjent i 
år og sum tilgode. 
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Når årsavslutning av lønn kjøres for et gitt år vil opparbeidede feriepenger 
beregnes på grunnlag av sjåførens feriepengeprosent og legges inn i feltet 
Feriep.start: for den enkelte sjåføren. Hvis beløpet er feil kan det endres ved å 
gå inn og rette det på den enkelte sjåføren.  

Det er dette beløpet som hentes når man klikker på Hent grunnlag -knappen i 

Lønn - Feriepenger bildet. 
Vær klar over at dette feltet er statisk og endres ikke om du bytter regnskapsår! 
Det settes normalt til 0 når du kjører ferielønn (bare hvis ferielønn utgjør hele 
beløpet, hvis ikke vil restbeløpet stå igjen i feltet). 

Feriepenger opptjent i år hentes fra feltet Opparb.feriep.: Feltet kan ikke endres. 
Alle hittil i år verdier for sjåførene kalkuleres ved hver oppstart av programmet 
basert på virkelige kjørte lønnsposter i året (summering av postene på alle 
lønnsslippene for hver sjåfør). 

Siste felt i Feriepengeliste er summen av de to andre. 

 
  

Sykepenger 

Velg periode, sjåfør og tekst. Skriv deretter inn brutto sykelønn. alle trekk 
beregnes automatisk.  

I boksen  kan du velge full, halv eller ingen skatt. (alle felt kan 

overskrives dersom du ønsker det). 
Trykk på Lagre -knappen. 
 
En lagret lønnspost kan endres/oppdateres via bildet Lønn oversikt (se nedenfor). 
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Informasjon fra NAV vedr. Sykelønn: 
 
Sykepengenes størrelse 
Som arbeidstaker har man rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. Arbeidsgiver 
betaler sykepenger for de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Fra og med 17. 
sykedag er det folketrygden som betaler sykepengene. Utbetaling skjer direkte til 
arbeidstaker eller arbeidsgiver kan fortsette lønnsutbetalingen og kreve refusjon i 
sykepenger fra folketrygden. 
 

Sykepenger fra arbeidsgiveren. 
Sykepengegrunnlaget er den inntekten som sykepengene blir beregnet etter, dvs den 
gjennomsnittlige ukeinntekten til arbeidstaker i en nærmere bestemt periode før 
arbeidstakeren ble arbeidsufør, som regel de siste fire ukene. I arbeidsforhold med 
skiftende arbeidsperioder eller inntekter kan en lengre periode legges til grunn. Dersom 
arbeidstakeren har fått varig lønnsendring i løpet av de siste fire ukene, regnes inntekten 

fra lønnen ble endret. Bare arbeidsinntekt er med i sykepengegrunnlaget. Særgodtgjørelse 
som bilgodtgjørelse, diett o.l regnes ikke med. Heller ikke overtids- eller feriegodtgjørelse. 

 
Sykepenger fra folketrygden. 
Den aktuelle ukeinntekten omregnes til årsinntekt. Dersom denne inntekten avviker mer 
enn 25 prosent fra den pensjonsgivende årsinntekten, skal sykepengegrunnlaget likevel 
svare til den sistnevnte inntekten, som regel beregnet på grunnlag av gjennomsnittet av de 
pensjonspoengtallene som er fastsatt for de tre siste årene før arbeidstakeren ble syk. 
 
Sykepengegrunnlaget kan ikke overstige 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6G). 

 
Ved gradert sykmelding har arbeidstakeren rett til sykepenger tilsvarende graden av 
arbeidsuførhet. Sykepengene kan graderes fra 100 prosent ned til 20 prosent. 
 

Hvor lenge kan arbeidstakeren ha rett til sykepenger? 
Ved sykmelding i ett år, opphører retten til sykepenger. Tidsbegrensingen er den samme 
selv om arbeidstakeren har vært delvis sykmeldt i hele perioden. Hvis arbeidstakeren 
fortsatt ikke kan være i arbeid når sykepengene opphører, kan arbeidstakeren ha rett til 
andre ytelser som rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring eller uføreytelser.  For igjen å 
få rett til sykepenger fra NAV, må arbeidstakeren har vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at 
arbeidstakeren sist fikk sykepenger fra trygden.  
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Sluttoppgjør 

Her registreres sluttoppgjør til ansatte. Velg periode, sjåfør, tekst. 
Flytt til bruttofeltet, trykk Hent grunnlag -knappen.  
Trekk foretas, trykk deretter Lagre (F5) -knappen. 

 
Når sluttoppgjør er kjørt for en ansatt er det ikke lenger mulig å føre verken skift, 
bilag eller lønn på vedkommende. 
Dersom vedkommende senere starter opp i bedriften igjen, må han registreres på 
nytt i sjåførregisteret og må da ha andre initialer enn ved første registrering. 

En lagret lønnspost kan endres/oppdateres via bildet Lønn oversikt (se nedenfor). 

 

 
  

 

Utbetaling til næringsdrivende 

Det er mulig å foreta utbetaling til næringsdrivende. Beløpet påvirker ikke 
ordinære lønnsdata og posteres på konto 6370 i hovedbok. Beløpet vil 
framkomme på post 401 i Lønns- og Trekkoppgaven for den aktuelle sjåføren.  
 
Dette registreringsbildet finnes ikke i den blå sidemenyen, kun via den grå 
menyen på toppen under: Regnskap/Lønn/Utbetaling til næringsdrivende. 
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Lønn oversikt 

Lønn oversiktsbildet viser hvilke lønnsbevegelser som er registrert siden siste 
lønnskjøring.  
Når lønn kjøres for en post vil den forsvinne fra denne oversikten.  
Her kan du markere en linje for å se alle detaljer i bildet.  
Dersom du ønsker å endre en registrert verdi, f.eks hvis sjåføren ønsker å betale 
inn mer skatt, merker du den aktuelle linjen og trykker på Endre -knappen. 

Endrer f.eks. skatten, og lagrer (F5). 
 

 
  
  

Lønnskjøring 

I Lønnskjøringsbildet samles alle lønnstransaksjoner du har gjort siden forrige 
lønnskjøring.  
(periodeoppgjør, sykepenger, forskudd osv.) 
Alle transaksjoner vises i bildet, huk av til venstre dersom du ønsker at lønn skal 
kjøres. 
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Til høyre velger du om lønn skal betales kontant eller over bank. Velger du bank 

vil kontoen du har satt som avregningskonto for lønn under installasjon bli 
belastet. 

 
Når du har merket av de transaksjonene som skal kjøres, og valgt bank eller 
kontant trykker du på "Kjør lønn" knappen. 
Du vil få opp en infoboks som forteller når lønn er kjørt. 

Dersom du unnlater å merke en lønnstransaksjon vil den bli liggende til neste 

lønnskjøring, du kan gjerne kjøre flere lønnskjøringer samme måned, men 
lønninger som er kjørt kommer ikke opp igjen. 
 
Du kan bare kjøre lønn for samme sjåfør en gang pr. måned. 

 
Dato på alle lønnskjøringer blir satt til siste i hver måned (kan overstyres, se 
Faste opplysninger for mer info).  
 

Ved klikk på B/K/S velger du hvilken konto lønn utbetales fra Bank (1920) eller 
Kontant (1900) eller Skyldig lønn ansatte (2948), sistnevnte kan være aktuell 
hvis lønn fysisk skal utbetales på et senere tidspunkt. Den som er merket av når 

du klikker på "Kjør lønn" -knappen vil være den som kommer opp som standard 
ved neste lønnskjøring. 
 
Med feltet Bilagsdato øverst til høyre i bildet kan bilagsdato settes til annen dato 
enn lønnskjøringsdato, hvis dette er ønskelig. Feltet vil i utgangspunktet settes til 
den siste i måneden for den høyeste dato i bildet (linjene) som er huket av og 

kan maksimalt settes til den siste i påfølgende måned. 
 

 
 
 

Hvis du trykker på knappen "Vis tekst" vil høyre del av bildet endres som vist 
nedenfor. 
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Rammen "Informasjonstekst" viser registrerte tekster som kan legges til en 
lønnskjøring og vil vises nederst på lønnsslippen for de lønnspostene som 
omfattes av lønnskjøringen. 
For at en tekst skal bli med på lønnskjøringen må teksten merkes (som vist her 
med blå bakgrunn) og det må hukes av i boksen "Bruk merket tekst". 
 
Nye tekster legges inn med Ny -knappen.  

 
En tekst kan slettes med Slett -knappen, teksten må først merkes ved å klikke på 
den. 
NB. Hvis en tekst er benyttet på en lønnsslipp og teksten senere slettes så vil 
referansen til teksten fjernes fra lønnstransaksjonen og senere utskrift av den 
samme lønnsslippen vil derfor ikke få med teksten. 
 

Er en tekst merket, og "Bruk" boksen er huket av, kan knappen "Skjul tekst" 
trykkes inn uten at referansen til den merkede teksten blir borte, men hvis 
knappen "Vis tekst" trykkes inn igjen vil referansen fjernes. 
 
Hvis noen skal ha tekst og andre ikke så kjør lønn i to omganger. 
 

Teksten kommer sentrert nederst på lønnsslipp og kan være inntil 255 tegn lang. 
 
  

Lønnslister 

Lønnslister blir generert ut fra lønnskjøring. Her vil du få en oversikt over alle 
lønnskjøringer fordelt på periode og sjåfør. 
Til høyre i bildet haker du av for utskrift. 
Dersom du har flere sjåfører som skal ha lønn i samme periode f.eks. november, 
haker du av for lønnslipp på alle, men på konteringsbilag trenger du kun å hake 

av på en. Dette fordi konteringsbilaget er felles for alle i perioden, selv om du 

haker av flere vil det komme kun ett bilag. 
Har en sjåfør flere lønnsposter (f.eks. Feriepenger og Periodeoppgjør) vil alle 
poster du huker av komme på samme lønnslipp. 
 
Ved trykk på "Utskrift" knappen vil du få en forhåndsvisning av utskriften, trykk 
på skriver -ikonet i forhåndsvisningsbildet for å skrive ut. 

 
Lønnslippen skriver du ut i 2 eksemplarer en til sjåføren og en kopi til deg.   
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Terminoppgave 

Terminoppgave skrives ut fra menyen Utskriftssentral eller  

Regnskap / Utskrifter / Terminoppgave... 
 

 
 

Velg hvilken termin du vil kjøre oppgaven for og klikk på Utskrift -knappen. 
Du kan kjøre terminoppgaven så ofte du måtte ønske. Selve betalingen av 
forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift føres som et ordinært bilag i Bilag 
registrerings bildet. 
 
Hvis det er beregnet påleggstrekk for noen av sjåførene innenfor terminen vil 

også knappen Skriv Påleggstrekk være aktiv. 

 
Ved utskrift til diskett vil du få beskjed om å sette inn en diskett i 
diskettstasjonen, når utskriften er ferdig vil du få opp et bilde som nedenfor. 
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Ved utskrift til Liste vil du få opp terminoppgaven i forhåndsvisning på skjermen. 
 

 
 

Det skrives inntil 13 kommuner for forskuddstrekk på siden, ved flere kommuner 
vil disse komme på ny side. Summer kommer da bare på siste side. 
 

I adressefeltet (Til skatteoppkreveren) vises kommune navn. ønsker du å legge 
inn navn og adresse til skatteoppkrever/kemner kan dette gjøres via skjermbildet 
Faste opplysninger/Systemdata, Kommuner -flik. Pil deg helt til høyre i tabellen 
og du vil få opp felt for navn, adresse og postnr. til skatteoppkrever/kemner. 
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Hvis det i perioden er trukket påleggstrekk vil du i tillegg få mulighet til å skrive 

ut en liste til, 'RF-1035 Oppgjørsliste for påleggstrekk'. Denne skriver ut en side 
pr. kommune med detaljer om den enkelte ansatte. 

Lønns og Trekkoppgave 

Du må gjøre deg ferdig med lønn for desember, og ha kjørt terminoppgave 6. 
 
Skift, som det skal beregnes lønn for i inneværende år, må være bokført før du 
kjører lønn for desember. 

 
Gå til menyen Årsoppgjør, og velg RF-1115B Lønns – og trekkoppgaver... 

 

 

Utskrift av lønns og trekkoppgave 

Hvis du skal skrive ut med gjennomslag på en matriseskriver er det er viktig å ta 

en prøveutskrift for å se at tallene kommer i riktig kolonne. Skulle det være 

nødvendig med en tilpasning, gå til fil og utskriftformat. 

  Forslag til marger i millimeter.  

Topp 15, bunn 15, venstre 21, høyere 10. Dette skulle passe de fleste skrivere.  
 

 

 
 

Velger du Laser-/Blekkskriver vil du få opp ferdig skjema på riktig formular. 
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Innsending på diskett 

Skal du sende lønn og trekkoppave på diskett. Send inn disketten til 
kommunekassereren. Når du får tilbake kvittering fra kommunekassereren, 
kontrollerer du at tallene stemmer med årsoppgaven for arbeidsgiveravgift. Fyll 
ut skjema RF-1025B og RF-1022B. Skjemaene kan hentes på 
www.skatteetaten.no  

  

 
  
 

http://www.skatteetaten.no/
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Slik fyller du ut skjema RF-1022B: 

Kontrolloppstilling over registerte og innberettede beløp for år XXXX 
2  

Under  
konto 
kode  
(nr)  

3  

Konto navn  

4  

Samlede 
kostnadsførte  
og registrerte  

lønnsoppgavepliktige  
ytelser  

5  

Tillegg for 
kostnadsførte 
lønninger mv. 

tidligere år,  
som er utbetalt 
i sist forløpne 

år    

6  

Fradrag for 
påløpte, ikke 

forfalte 
lønninger 
mv. i sist 

foreløpende 
år som ikke 

er 
innberettet.  

7  

Samlede  
oppgavepliktige  

ytelser  
(kol  4 + 5 – 6)  

   

8  

Arbeidsgiver-  
avgifts pliktige  

ytelser  

   

5000  Lønn  100 000        100 000  100 000  
5020  Feriepenger        20 000        

2950  Ferie 
opptjent i 
fjor  

   25 000     25 000  25 000  

   Sum  100 000  25 000  20 000  125 000  125 000  

  Kolonne 8 skal være det samme som samlede oppgavepliktige ytelser i 

henhold til lønnsoppgaver. 
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Kalender 

Trykk på kalender ikonet på knapperaden for å åpne kalenderen. 
Kalenderen viser en måned av gangen, du kan bla mellom måneder og år med 
pilene på hver side av feltene øverst.  

 

 
 
Kalederen viser noen symboler:  
Et utropstegn for ting man bør huske på. (f.eks. MVA oppgave) 
En bløtkake hvis en sjåfør har bursdag. 

En gul sirkel for fullmåne, og et flagg for flaggdager. 
Helligdager/fridager er røde andre er blå. Dagens dato er understreket. 
 
For å få mer info om en dag, hold musepekeren over dagen.  
 
Det er lagt inn en Utskrift -knapp som gir en enkel utskrift av skjermbildet til 
standardskriver.  

 
Årskalender -knappen gir en utskrift av en komplett årskalender for et valgt år, 
med økonomiske og andre merkedager, 6 måneder pr. side. 
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Tips og triks 

  

Taster 

I TAXItotal kan du bruke funksjonstaster i forbindelse med registrering. 
 
Tastene vi bruker er :  

 
F1 Hjelp 
F5 Lagre 
F6 Lag ny 
F7 Oppslag 
Esc Avslutt 

 

 

Størrelse på bildet 

Størrelsen på skjermbildene kan du justere som du måtte ønske. 
Pek med musa på kanten av bildet og trekk til den størrelsen du ønsker. Når du 
står på riktig sted vil du se at musepekeren endres til en av disse symbolene 

 da klikker du og holder museknappen inne og beveger musa til 

ønsket posisjon før du slipper knappen igjen. 
 
Neste gang du åpner samme bilde vil programmet huske størrelsen du valgte. 

 
I bilder som det nedenfor hvor det er en Oversikt- og en Detalj-del kan du også 
ta tak i den vertikale skillelinjen mellom delene for å regulere størrelsen mellom 
delene. 
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Filter/ Søkeboks 

 
  

  

Se alle data 

I mange av oversiktsbildene kan du se et utdrag av data til venstre i bildet. 

Dersom du ønsker å se alt kan du peke på den markerte linja (grønn) til venstre 
og dobbeltklikke denne for å få opp alle detaljer. 
 

Sikkerhetskopi 

Det kan også være lurt å ha et sett som blir tatt i begynnelsen/slutten av hver 
måned. Disse 12 settene legges på et sikkert sted. 

  Sikkerhetskopiering er en veldig viktig del av den daglige rutine, her ser 

vi at det slurves mye. Det er ikke få som har kommet med problemene sine i 

ettertid, og må føre alt sammen på nytt. Det koster mye å få hjelp til dette, 
når problemene melder seg. 
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Tastatur snarveier 

Det finnes en rekke tastaturkombinasjoner som kan være nyttig å kunne, her er 
noen av dem som er generelle for Windows og Office -familien samt de fleste 
Windows -baserte programmer. 
 

Hold nede den første tasten og trykk på den andre. 
 

 + M = Minimer alle vinduer 

 + E = Start Windows Utforsker 

Alt +  = Hoppe mellom program 

Alt + F4 = Lukke vindu 

Ctrl + A = Merk alt 

Ctrl + C = Kopier 

Ctrl + V = Lim inn 

Ctrl + X = Klipp ut 

Ctrl + O = Åpne 

Ctrl + N = Ny 

Ctrl + S = Lagre 

Ctrl + Z = Angre 

Ctrl + P = Utskrift 

  F1 = Hjelp i program 

 

Forhåndsvisning av rapporter 

 
  
Alle rapporter forhåndsvises på skjerm før utskrift. Her kan du bla gjennom 
sidene, velge skriver, eksportere rapport samt endre visningsstørrelse. 
 

Standard visningsstørrelse er 75%, dette kan endres i bildet Faste opplysninger / 

Systemdata under fanen Diverse. 
Høyde og bredde på forhåndsvisningsvinduet kan også settes på samme sted. 
Standard høyde er 700, standard bredde er 900. De kan begge settes til verdier 
fra 500 til 2000 i intervall på 100. 
 
Hvilke muligheter du har for eksport er avhengig av hva som er installert på din 

PC av programvare, her kommer du derfor best ut ved å prøve deg fram for å se 
hvilke muligheter du har. 
 
Det skrives til standardskriver hvis du trykker på utskrift -knappen, ønsker du en 
annen skriver velges dette først med skriver oppsett -knappen.     



 

 
99 

 

Utskriftssentral 

 

 

Utskriftssentralen samler de fleste rapportene i TAXItotal på ett sted, alle 
rapportene kan også startes fra sine respektive plassering ellers i programmet.  

Klikk på pluss -tegnet forran mappen for å åpne den, klikk deretter på navnet på 
rapporten du ønsker å starte. 
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Aktivt regnskapsår 

 

 
 
Aktivt regnskapsår finner du i tittellinjen på de fleste skjermbildene (Klientnavn 

og nummer etterfulgt av aktivt regnskapsår).  
 
Regnskapsår velges i påloggingsdialogen. 
 

 
  

Det er mulig å bytte regnskapsår etter pålogging via menyvalget  
'Bytt regnskapsår...' på Regnskap -menyen. 
 
Du bør ha logget inn på det nye året via innloggingsdialogen minst en gang 

tidligere for at slikt som hovedbok skal være opprettet. 
 
Du vil ikke kunne bytte til et år hvis lisensperioden din ikke har omfattet dette 

året. 
 
 

 
 
 
Via menyvalget Regnskap/Lås regnskapsår... er det mulig å låse et regnskapsår 

for føring. Dette vil gjøre det enklere å unngå føring på feil år. 
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Inngående balanse (IB) 

 

 
 
Du finner skjermbildet nederst under Regnskap på den grå toppmenyen.  
 

Inngående balanse eller åpningssaldo legges inn via dette bildet. Dette gjelder 
både for hovedbok og kunde- / leverandør-reskontro. 
 
Skal du registrere reskontroposter så må kunder og leverandører være opprettet 
før åpningssaldo legges inn. 

Starter du å føre regnskap i f.eks. 2011 så skal du stå i (aktivt regnskapsår) 
2011 når du registrerer åpningssaldiene.  

Åpningssaldiene vil få bilagsdato pr. 1/1 det året du står i (2011). 

Hvis du tar over et regnskap, slik at det også har skjedd bevegelser i året, så kan 
saldo på disse kontiene også legges inn. Hvis dette omfatter drivstoff eller annet 
som er relatert til bil/løyve så vil du også ha mulighet til å registrere bil og evt. 
liter. 

En allerede registrert åpningssaldo kan rettes/endres i ettertid innenfor visse 

begrensninger: 

Du vil ha tilgang til skjermbildet gjennom hele regnskapsåret (2011).  

Du vil ikke ha tilgang hvis du går til et tidligere år enn åpningsbilaget er 
registrert (2011). 

  Du vil miste tilgang når du begynner å føre bilag i påfølgende regnskapsår (2012). 
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Feltene 

Konto velges fra nedtrekksliste eller tastes inn, kontiene i nedtrekkslisten hentes 
fra kontoplan for aktiv klient. 

Kontonavn fylles ut automatisk. 

I Beløpsfeltet legges du inn debet-beløp uten fortegn, kredit-beløp legges inn 
med minus fortegn. 

I kundenummerfeltet velger du kunde/leverandør fra nedtrekksliste, du vil bare 
ha tilgang til dette feltet (og de to neste) hvis konto 1500 Kundefordringer, eller 
konto 2400 Leverandørgjeld er benyttet. 

I bilagsdatofeltet kan du legge inn fakturadato eller forfallsdato. 

Du bør også legge inn fakturanummer, dette for enklere å finne posten igjen og 
registrere motpost i ettertid. 

Dette vil si at du legger inn en post (linje) for hver kunde-/leverandør-faktura.  

Bil nr velges fra nedtrekksliste eller tastes inn direkte hvis du kjenner nummeret 
(dette er løpenummeret til bilen i TAXItotal og ikke registreringsnummer på 
bilen!). 

Liter fylles ut hvis drivstoffkonto er benyttet, husk at dette i så fall er liter hittil i 
år for den aktuelle bilen/løyvet. Har du flere biler så benytt en linje for hver bil. 

  

Knappene 

Når alle postene er registrert klikker du på Registrer knappen for å legge postene 
inn i databasen. 
Du vil bare få lov til å registrere postene når Differanse-feltet nederst er 0 (Debet 

og Kredit like store). 

Når du klikker på Registrer knappen så lagres først dataene i databasen, deretter 
kjøres hovedbok-oppdatering, når den er ferdig avsluttes bildet. 

Klikker du Avbryt så avsluttes bildet uten at noe er lagret. 

  

Start bilagsnummer 

Hvis du starter regnskapet i TAXItotal ved å overta et allerede delvis ført 

regnskap for klienten fra et annet regnskapssystem kan det være ønskelig å 
sette et annet første bilagnummer enn 1 som er standard. Slik kan du unngå to 
bilagsserier, en fra gammelt og en fra nytt regnskap. 

Dette har du mulighet til så lenge det ikke allerede er ført noen bilag i regnskapet 
på klienten, du vil i så fall ha en Sett bilagnr. -knapp nederst i bildet. 

Ved å klikke på denne knappen vil du kunne sette et annet oppstartnummer enn 

1. Er verdien allerede satt vil du få opp denne verdien med mulighet til å lagre en 
annen verdi så lenge ingen bilag er registrert. 
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Årsavslutning 

  

Programmet har ingen egen årsavslutning for regnskapsdata, kun for lønn og denne 
overfører feriepenger opptjent i gammelt år til feriepenger til gode i nytt år. 
Årsavslutning av regnskapsdata, d.v.s. overføring av utgående saldo på 
balansekonti m.m. håndteres i rutinen for kjøring av ny (oppdatering) hovedbok.  
Dette betyr at regnskapsåret ikke nødvendigvis låses for videre føring, med mindre 
man spesifikt merker året som låst.  
Dette betyr også at kjøring av ny hovedbok bør være det siste du gjør i gammelt år 

for at desembertallene skal være oppdatert, det er disse tallene for balansekontiene 
som ny hovedbok kjørt i det nye året tar tak i og overfører til inngående saldo i det 
nye året. 
 
Er det kjørt moms er det ikke mulig å registrere bilag med momskode i den aktuelle 
perioden.  

 
Er det kjørt lønn er det ikke mulig å legge inn skift i perioden lønnskjøringen 

omfatter.  
 
Skulle det ligge igjen skift for fjoråret som det ikke er beregnet lønn for, vil lønnen 
bli overført til nytt år, og komme på dette årets lønnsoppgave. 
  

  VIKTIG 
Husk å ta sikkerhetskopi før årsavslutning foretas. 

(Da har du en mulighet for å gå tilbake og rette eventuelle feil du måtte se i 
ettertid). 



 

 
105 

  

Aktuelle dokumenter i forbindelse med årsavslutning er: 
RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende mv 

RF-1022 Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp 
RF-1084 Avskrivningsskjema for saldoavskrivninger og lineære avskrivninger 
RF-1175 Næringsoppgave 1 for næringsdrivende med begrenset regnskapsplikt 
RF-1223 Tilleggsskjema for drosje og lastebilnæring mv. 
RF-1224 Skjema for beregning av personinntekt 

  

Årlige utskrifter:  

 
Utskrifter som må tas ut årlig, og legges i mappe sammen med regnskapet.  

Dette skal lagres i 10 år. 
- Posteringsjournal 
- Bilagjournal  
- Reskontroliste for Kunde og Leverandør 
- Regnskapsresultat  
- Spesifikasjonsliste av RF1175 

- Feriepengeliste  

I tillegg skal kopier av alle terminlister og månedlige lønnslipper legges i mappen.  

Vedrørende RF-1175:  
Hvis det er første året du kjører RF-1175 i TAXItotal på aktiv klient så vil du ikke få 
verdier i ifjor feltene.  

Hvis du likevel ønsker å vise tall i ifjor (fra f.eks. tidligere regnskapssystem) så kan 
dette gjøres slik: 

Åpne filen RF1175ifjor.txt som skal ligge i samme mappen som programmet 
(normalt C:\Programfiler (x86)\TaxiTotal), i en teksteditor (Notisblokk/Notepad) og 
følg anvisningen i denne filen.  

Den nye bokføringsloven fra 1/1-2005 (den gjelder fra 1/1-2005 men det er gitt 
mulighet til å utsette innføringen til 1/1-2006, noe de fleste har benyttet seg av) 
setter en del krav til oppbevaring av regnskapsmateriale. Det skilles mellom 
primærdokumentasjon og sekundærdokumentasjon. Oppbevaringstiden er 

henholdsvis 10 og 3,5 år. 

10 år 3,5 år 

● Årsregnskap 
● Annen pliktig regnskapsrapportering 
● Revisjonsberetning 
● Spesifikasjon av pliktig regnskaps- 
rapportering 
● Dokumentasjon av bokførte og slettede 
opplysninger 
● Dokumentasjon av regnskapssystemet 
● Dokumentasjon av balansen 
● Nummererte brev fra revisor 

● Avtaler som gjelder virksomheten med unntak av 
avtaler av mindre betydning 
● Korrespondanse som gir vesentlig 
tilleggsinformasjon i tilknytning til en bokført 
opplysning 
● Utgående pakksedler eller tilsvarende 
dokumentasjon som foreligger på papir på 
leveringstidspunktet 
● Prisoversikter som kreves utarbeidet i følge lov 
eller forskrift 
● Timelister for timelønnede 
● Timelister i tjenesteytende næringer 
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Hvordan skal det oppbevares. Elektronisk oppbevaring er likestilt med papirbasert 
oppbevaring. Det er imidlertid viktig å sørge for at alt materiale er lesbart og kan 
presenteres på papir i hele oppbevaringsperioden. 

En innskjerpelse i ny bokføringslov er at bokførte opplysninger som i utgangspunktet 
er elektronisk tilgjengelig skal holdes tilgjengelig elektronisk i 3,5 år selv om det finnes 
papirkopier, det er unntak fra dette for bokføringspliktige med en omsetning på under 

5 millioner pr. år. 

 

Overføring til Akelius Skatt 

  
Gå til menyvalg Fil/Eksport/Eksport til Akelius skatt velg skjema. 

Filene må lagres i mappen C:\Akelius\Skattxx\import ( xx betyr årstall Skattxx). 
 

 
 
 

Windows vil foreslå en mappe å lagre filen i. 
 

 
 

Hvis du vil lagre i en annen mappe enn den foreslåtte, klikk på "Bla gjennom 
mapper" og bildet vil se ut som nedenfor. 
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Når du har lagret filene, start opp Akelius Skatt for import til RF-1175 og RF-
1223. Følg anvisningen i Akelius Skatt. 
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Lisensavtale 

LISENSAVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD 

Lien Consulting AS pr 30.01.2004, revidert 30.09.2008 

VED Å INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN, 
AKSEPTERER DE Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I LISENSAVTALEN SOM ER 
ANGITT NEDENFOR. HVIS DE IKKE AKSEPTERER DISSE VILKÅRENE, HAR DE 
IKKE RETT TIL Å INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN.  

1. Opphavsrettigheter.  
Lien Consulting AS er eier av alle opphavsrettigheter til Programvaren eller har avtale med andre 
opphavsmenn i den grad Programvaren inneholder kildekode som Lien Consulting AS ikke har 
opphavsrettighetene til. 

 2. Bruksrett til Programvaren.  
Programvaren er eksemplar av standard programvare i maskinlesbar objektkodeform. Lien Consulting 
AS gir Kunden en ikke-overførbar og ikke-eksklusiv, begrenset rett til å bruke Programvaren for sine 
interne forretningsformål. 

Programvaren kan kun benyttes på maskintype(r), operativsystem som er angitt av Lien Consulting 
AS. Det er Kundens ansvar å sørge for at enhver bruker av Programvaren har mottatt tilstrekkelig 
opplæring og er kompetente til å bruke Programvaren. Kunden er ansvarlig for sine ansattes brudd på 
Avtalen. 

I den grad Kunden gir eksterne konsulenter adgang til Programvaren er det Kundens ansvar å påse at 
konsulenten har tilstrekkelig kompetanse til å benytte Programvaren. Alle vilkår og betingelser etter 
Avtalen gjelder for ekstern konsulent som for Kunden og Kundens ansatte. Kunden er ansvarlig for 
eksterne konsulenters brudd på Avtalen. 

Når Avtalen heves opphører Kundens bruksrett til Programvaren og Kunden skal slette eller 
avinstallere Programvaren fra sitt datautstyr slik at ingen deler av Programvaren kan gjenfinnes eller 
eksekveres. Etter nærmere avtale med Lien Consulting AS kan Kunden beholde ett eksemplar av 
fysisk lagringsmedium med Programvaren inkludert ett komplett sett av Dokumentasjonen 
utelukkende for å avslutte årsregnskap og hente frem historiske data ved fremtidig bokettersyn eller 
datatap som følge av katastrofe. Ved slik nærmere avtale får Kunden bruksrett til Programvaren 
begrenset til dette formål og begrenset til det tidsrom som er nødvendig for å avslutte årsregnskap og 
hente frem de historiske data. Etter at dette er gjennomført skal Kunden på ny slette eller avinstallere 
Programvaren fra sitt datautstyr slik at ingen deler av Programvaren kan gjenfinnes eller eksekveres. 

 3. Vedlikehold av Programvaren.  
Kundens rett til å bruke Programvaren etter Avtalen omfatter rett til å motta alle nye versjoner av 
Programvaren. 

Lien Consulting AS forbeholder seg retten til å gjøre nye versjoner av Programvaren og feilrettinger til 
Programvaren tilgjengelig for nedlasting til Kunden via Internett eller lignende istedenfor utsendelse. 

Kunden er forpliktet til å benytte den nyeste versjonen av den leverte Programvaren. 

Vedlikeholdsperioden løper i ett år og fornyes automatisk for ett nytt år, med mindre Avtalen heves. 
Vedlikeholdsavgiften faktureres Kunden senest en måned før lisensperiodens utløp og skal 
forskuddsbetales for ett år. Den til en hver tid gjeldende lisensperiodens gyldighet kan sees i bildet 
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Installasjon i programvaren. I det første året fra Programvaren leveres er vedlikeholdsavgiften 
inkludert i kjøpesummen. Vedlikeholdsavgiften for Programvaren kan økes inntil 10% uten varsel til 
Kunden. Ved prisøkning ut over dette skal Kunden informeres om prisøkningen minst en måned før 
Kundens frist til å varsle Lien Consulting AS om oppsigelse løper ut. 

4. Dokumentasjon og lagringsmedium.  
All Dokumentasjon , herunder manualer, brukerveiledninger og andre skriftlige og elektroniske 
fremstillinger av hvordan Programvaren benyttes av en sluttbruker (”Dokumentasjonen”), regnes som 
en del av Programvaren og er underlagt samme begrensninger i forhold til opphavsrett mv.  

5. Begrensede garantier.  
Lien Consulting AS garanterer og innestår for at Programvaren i det vesentlige vil være feilfri og i 
stand til å utføre funksjonene som er beskrevet i Dokumentasjonen. Kunden er inneforstått med at 
Programvaren er et svært komplisert produkt under kontinuerlig videreutvikling som i praksis ikke vil 
være helt feilfri i noen versjon. Lien Consulting AS og Kunden har som en erkjennelse av de 
begrensede garantier inngått avtale om vedlikehold sammen med avtale om bruksrett til 
Programvaren. 

De begrensede garantiene forutsetter at Programvaren kjøres på maskinvare og i operativsystemmiljø 
som angitt i Dokumentasjonen. Lien Consulting AS er ikke ansvarlig for feil som er forårsaket av 
utenforliggende forhold som strømbrudd, uregelmessigheter i strømforsyningen, lynnedslag, statiske 
utladninger osv.  

Lien Consulting AS garanterer kun at den siste versjonen av Programvaren, inkludert feilrettinger til 
Programvaren, vil være kompatibel med den siste versjonen av operativsystemet, inkludert feilrettinger 
og oppgraderinger fra leverandøren av operativsystemet. Det er Kundens ansvar å sørge for at 
operativsystemet er installert på og benyttes sammen med kompatibel maskinvare, herunder 
datamaskiner, lokalnettverk, skrivere og annet pereferiutstyr. 

6. Ansvarsbegrensning.  
Hvis Programvaren ikke fungerer i henhold til den begrensede garanti etter Avtalen skal Lien 
Consulting AS for egen regning rette verifiserte feil eller mangler i Programvaren. Lien Consulting AS 
kan velge å foreta omlevering istedenfor retting. Hvis Lien Consulting AS ikke retter feilene eller 
manglene eller foretar omlevering innen rimelig tid, kan Kunden heve Avtalen. I så fall har Kunden 
rett til å få tilbakebetalt vedlikeholdsavgiften for inntil 1 år. Kunden skal ikke ha noen krav mot Lien 
Consulting AS utover dette. Hvis Lien Consulting AS blir holdt ansvarlig for å betale Kunden 
erstatning som følge av brudd på noen av forpliktelsene i henhold til denne Avtalen skal slik erstatning 
ikke omfatte kompensasjon for direkte tap og kostnader, følgeskader eller indirekte tap eller noe som 
helst tap som oppstår som følge av eller i forbindelse med slikt brudd. Ansvarsbegrensningen gjelder 
ikke for tap som følge av at Lien Consulting AS har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettelig. 

7. Opphavsrettlige begrensninger.  
Kunden anerkjenner Lien Consulting AS rettigheter og opphavsrettigheter til Programvaren. Kunden 
skal ikke kopiere, distribuere, leie ut, lease eller overføre Programvaren til noen tredjepart. Kunden skal 
ikke foreta endringer i, ta fra hverandre eller dekompilere Programvaren eller noen del av denne. Hvis 
Kunden krenker Lien Consulting AS opphavsrettigheter til Programvaren, skal Kunden betale Lien 
Consulting AS et vederlag som tilsvarer femten ganger den årlige vedlikeholdsavgiften i henhold til 
denne Avtalen. Dersom Lien Consulting AS som følge av krenkelsen lider tap, eller Kunden oppnår 
uberettiget fordel, som til sammen er større enn femten ganger vedlikeholdsavgiften, kan Lien 
Consulting AS også kreve erstattet den delen av fordel og tap som overskyter femten ganger 
vedlikeholdsavgiften. 

Lien Consulting AS har rett til, på egen bekostning, å tre inn i enhver tvist eller rettssak hvor 
tredjemann påstår at Kundens bruk av Programvaren under Avtalen er i strid med tredjemannens 
patent, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter. 
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8. Konfidensialitet.  
Kunden aksepterer å holde hemmelig og ikke fremlegge noen konfidensiell informasjon fra Lien 
Consulting AS som Kunden har fått tilgang til gjennom denne Avtalen eller i forbindelse med denne, 
annet enn etter skriftlig tillatelse fra Lien Consulting AS, og skal pålegge sine ansatte og konsulenter å 
overholde disse forpliktelsene. Kunden skal ikke fremlegge resultatene av noen ytelsestest av 
Programvaren til noen tredjepart uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Lien Consulting AS. 

9. Fremleggelse for markedsføringsformål.  
Kunden aksepterer at Lien Consulting AS kan referere til Kundens bruk av programmene i sine 
generelle markedsføringsaktiviteter, dersom ikke Kunden har reservert seg mot dette. 

10. Heving/oppsigelse.  
Lien Consulting AS kan heve denne Avtalen med øyeblikkelig virkning hvis Kunden misligholder 
noen av sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen eller hvis Kunden blir insolvent eller går 
konkurs.  

Kunden kan si opp denne Avtalen med skriftlig varsel til Lien Consulting AS innen 1 (en) måned før 
lisensperiodens utløp. Skriftlig varsel må være mottatt av Lien Consulting AS innen utløpet av fristen 
for å gi Kunden rett til oppsigelse. 

11. Avslutning av programvareutvikling.  
Lien Consulting AS skal ikke være forpliktet til å fortsette å levere nye versjoner av Programvaren hvis 
Lien Consulting AS bestemmer seg for å stoppe utviklingen, uansett grunn. Kunden skal med rimelig 
varsel underrettes skriftlig om slik avgjørelse. Hvis Lien Consulting AS stopper utviklingen av 
Programvaren kan Kunden fortsette å bruke den siste versjonen av Programvaren på egen risiko uten 
å betale vedlikeholdsavgift. Ut over dette oppnår ikke Kunden større rett til Programvaren og 
vilkårene i denne avtalen gjelder som før. 

12. Overdragelse.  
Kunden har ikke rett til å overdra denne Avtalen uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Lien 
Consulting AS. Det samme gjelder hvis Kunden blir fusjonert eller skilt ut. 

13. Avtalens virkeområde.  
Denne Avtalen utgjør hele avtalen mellom kunde og Lien Consulting AS. Tillegg skal godkjennes 
skriftlig av daglig leder i Lien Consulting AS. Bestemmelsene i denne Avtalen erstatter alle betingelser 
og vilkår som avtales muntlig eller som finnes i andre dokumenter og som står i motstrid til denne 
Avtalen. Denne Avtalen omfatter enhver programvare fra Lien Consulting AS som Kunden anskaffer 
senere, såfremt det ikke inngås egen avtale om bruksrett og vedlikehold ved anskaffelsen. 

14. Tvister – lovvalg – verneting.  
Kunden skal betale alle saksbehandlingskostnader og kostnader som påløper i forbindelse med 
inndriving av vedlikeholdsavgifter som ikke betales ved forfall. Hvis det oppstår en tvist i forbindelse 
med tolkningen av denne Avtalen, skal partene prøve å løse tvisten gjennom minnelige diskusjoner. 
Hvis tvisten ikke kan løses på denne måten, skal den henvises til de ordinære domstoler i Oslo 
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Servicefunksjoner 

 

Det er lagt inn noen servicefunksjoner i programmet.  

Disse er kun ment som nødhjelp i en 'krisesituasjon' og skal ikke benyttes til vanlig.  

Det tas ikke noe ansvar for din bruk av disse funksjonene!  

  
Alle bilag merkes med et flagg hvis de har blitt omfattet av en hovedbokkjøring.  
Et slikt merket bilag vil det i utgangspunktet ikke være mulig å endre, -noe som 

kan være nødvendig eller ønskelig i enkelte situasjoner.  
Det aktuelle flagget kan fjernes slik: I Hovedbok bildet, hold nede knappene Ctrl 
og Shift og klikk på knappen Ny Hovedbok. Følg anvisningen. 
Dette sletter flagget for kjørt hovedbok for alle bilag for aktiv klient og aktivt 
regnskapsår. Flagget vil bli satt igjen ved neste ordinære hovedbokkjøring. 

-- = -- 

Et bilnummer er knyttet til et aktuellt løyve i et gitt tidsrom.  

I noen tilfelle har det skjedd, gjerne som en følge av at gammel bil på løyvet ikke 
er satt passiv, at det er ført skift (og bilag) på en bil som egentlig skulle vært 
passiv.  
Dette kan rettes slik: Gå inn på det aktuelle skiftet (dobbeltklikk i Skift Oversikt), 
Hold Shift -knappen nede og klikk på knappen F7. Følg anvisningen.  
Dette retter bilnummeret i aktivt skift og tilhørende bilag.  

-- = -- 

En bil som ikke har vært i bruk hverken i bilag eller skift kan slettes slik:  
Gå inn på den aktuelle bilen (dobbeltklikk i Bil / Løyve oversikt), hold Shift -
tasten nede og trykk på Del -tasten på tastaturet. 
Hvis det finnes bilag eller skift på bilen vil du ikke få lov å slette den.  

-- = -- 
En sjåfør som er passiv og hvor det ikke finnes skift eller lønnsposter kan slettes 

slik:  
 

Gå inn på den aktuelle sjåføren (dobbeltklikk i Sjåfør oversikt), hold Shift -tasten 
nede og trykk på Del -tasten på tastaturet. 
Hvis sjåføren ikke er passiv eller det finnes skift eller lønnsposter vil du ikke få 
lov å slette. 
(Tips: hvis det finnes gamle poster på sjåføren - slett regnskapsåret først, 

deretter kan du slette sjåfør og biler)  
-- = -- 

I enkelte tilfelle kan det være ønskelig å kjøre moms beregningen for en eller 
flere terminer på nytt. Dette har i noen tilfelle vist seg å rydde opp i avvik i 
regnskapsresultatet. 
 
Dette kan gjøres slik: I Monsoppgave bildet, hold nede Shift -tasten og trykk på 

F12 -tasten. 
 
Dette sletter siste momskjøring for aktiv klient og aktivt regnskapsår.  
Hvis momsbilaget er siste registrerte bilag vil bilaget bli slettet (slik at 

bilagsnummeret gjenbrukes). 
Hvis momsbilaget ikke er siste registrerte bilag vil bilaglinjene bli slettet og bilag 

hodet få endret bilagstype fra 'MVA' til 'Manuell' som gir tilgang til 
bilagsnummeret slik at det evt. kan gjenbrukes.   
 
Skal flere momskjøringer slettes gjentas prosessen. 

-- = -- 

Hovedbok er kjørt 
flagg: 

Bilnummer i 

Skift:   

Sletting av bil:  

Slette siste 

momskjøring: 

Sletting av sjåfør: 
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I enkelte tilfelle har det hent at innstillinger i ODBC og Registry ikke stemmer 

overens, gjerne som en følge av at en oppdatering har blitt installert i en annen 
mappe enn programmet opprinnelig var installert i.  

Sletting av ODBC entry og innstillingene i Registry for TAXItotal vil som regel 
rydde opp i dette.   
Innstillingene opprettes på nytt med standardverdiene ved neste oppstart av 
programmet.  
 
Slettingen gjøres slik: I bildet Hjelp / Om TAXItotal, hold nede Ctrl og Shift -

tasten og klikk med venstre musetast på teksten 'Installasjonskatalog:', følg 
anvisningen. 
 
Dette sletter ODBC og Registry instillingene for TAXItotal: 
I Datakilder (ODBC) slettes 'Taxi2004', den opprettes igjen ved neste oppstart og 
vil da peke på '<Installasjonskatalog>\db\dbTaxi.mdb'. 
I Registry slettes mappene 'Forms' og 'Settings' under 

'HKEY_CURRENT_USER\Software\Lien Consulting AS\TAXItotal', de opprettes 

igjen ved neste oppstart av programmet med standardverdier.  
-- = -- 

I enkelte tilfelle kan det være aktuellt å slette absolutt alle data for en gitt klient 
og år.  
Typisk scenario kan være at man har benyttet demoversjon og lagt inn testdata 
for så å ha registrert fullversjon av programmet. Man ønsker å fjerne testdataene 

men beholde sjåfører og biler m.m.  
 
 
Hvis denne funksjonen er kjørt er det ingen retrett mulighet uten å legge inn 
backup, derfor - DU MÅ HA EN BACKUP FØR DU STARTER. 
 

Husk også at regnskapsloven stiller strenge krav til oppbevaring av bilag. 
 
 
Funksjonen sletter følgende for aktiv klient og aktivt regnskapsår: 

 
- Alle Bilag med tilhørende Bilaglinjer    
- Alle Skift med startdato innenfor året 

- Alle Hovedboklinjer, åpningssaldo i Hovedbok settes til 0 
- Alle Lønnsposter med tilhørende Transaksjoner 
- All Lønn-historikk for året 
- All Lønn-kjørt for året 
- All Lønn-registrert for året 
- Alle Reskontroposter for året 
- Alle Sjåfør 'Hittil i år' verdier for året 

- Alle Bil Data verdier (km 1/1 og 31/12, km i næring og avskrivningsprosent) for 
året 
 
Følgende slettes ikke: 
 

- Sjåfører, Biler, Kontoplan, Hovedbok, Kunder og Leverandører 

 
Slettingen gjøres slik: I bildet Klient Admin / Klient registrering, hold nede Ctrl og 
Shift -tasten og trykk på F7 -tasten, følg anvisningen. 

-- = -- 
I enkelte tilfelle kan det være aktuellt å slette siste lønnskjøring.  
Hvis denne funksjonen er kjørt er det ingen retrett mulighet uten å legge inn 
backup eller registrere og kjøre lønn på nytt, derfor - DU MÅ HA EN BACKUP FØR 

DU STARTER. 
 

Slette ODBC og 

Registry 

innstillinger: 

Slette ALLE data 

for en gitt Klient 
og Regnskapsår: 

Slette siste 
lønnskjøring for 
aktiv Klient og 

Regnskapsår: 
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Funksjonen sletter følgende for aktiv klient og aktivt regnskapsår: 

 
- Lønnskjøringens Bilag med tilhørende Bilaglinjer 

- Lønnskjøringens Lønnsposter med tilhørende Transaksjoner 
- Lønnskjøringen slettes fra Lønn Historikk   
- Lønnskjøringen slettes fra Lønn-kjørt  
- Alle Skift innenfor eller etter lønnskjøringens periode merkes som ikke 
lønnsberegnet 
- Siste lønnsperiode for den enkelte sjåfør resettes 

 
Sjåførens 'hittil i år' verdier korrigeres først ved neste oppstart av programmet. 
Omfatter lønnskjøringen feriepenger må disse legges inn i feltet 'Feriep.start' i 
Sjåfør bildet for å bli med på ny lønnskjøring. 
 
Funksjonen startes slik:  
I bildet Lønn Lister, hold nede Ctrl og Shift -tasten og trykk på F7 -tasten, følg 

anvisningen. 

-- = -- 
Det kan være aktuelt å bygge opp igjen alle bilag linkene hvis det har blitt mye 
rot i disse.  
Denne funksjonen sletter først alle linker for klienten, deretter opprettes det link 
mellom bilaglinjer hvor kunde/leverandør og fakturanummer stemmer overens 
og hvor beløpet går i 0 (summen av debet- og kreditposter =0).  

 
Funksjonen startes slik: 
Åpne Reskontrobildet.  
Hold deretter nede Ctrl og Shift -tasten og trykk på F7 -tasten, følg anvisningen. 
 
Funksjonen bruker gjerne litt tid på oppbyggingen av nye linker, VENT til den er 

ferdig. 
Reskontrobildet vil avsluttes når jobben er ferdig. 

-- = -- 
I enkelte tilfelle har det skjedd at skift feilaktig har blitt merket som lønnskjørt.  

Dette sees typisk ved at sjåføren ikke kommer opp i Periodeoppgjør for den gitte 
måneden.  
 

Hvis dette er tilfelle, kan det rettes slik: 
Åpne Timelønn bildet, gi riktig måned og sjåfør.  
Hold deretter nede Ctrl og Shift -tasten og trykk på F7 -tasten, følg anvisningen. 
 
Dette resetter LonnKjort flagg for skiftene i gitt måned og for gitt sjåfør.  
Sjåføren skal etter dette komme opp i Periodeoppgjørbildet. 
 

 
 
Funksjonene beskrevet her er kun ment som nødhjelp, de kan endres uten varsel og det tas ikke 
noe ansvar for din bruk av dem. 
 

Husk at benytter du en av disse funksjonene som sletter et bilagsnummer så bør du dokumentere 
dette slik at det ikke bare blir stående. Det er i utgangspunktet ikke lov å ha hull i bilagsserien så 
dette kan medføre problemer for deg ved et evt. bokettersyn. 

  

Regenerere 

(bygge opp igjen) 
alle BilagLinker i 
Reskontrobildet 
for aktiv klient: 

Resette LonnKjort 

flagg på Skift: 
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Batch innlesing av data 

Det er lagt inn noen batchfunksjoner i programmet til hjelp ved oppstart 
eller ved opprettelse av ny klient hvor det er ønskelig å legge inn denne 
informasjonen i en enkelt prosess. 

Gjennom denne funksjonen er det mulig å foreta en masseregistrering av Biler, 
Sjåfører og Kunder/Leverandører. Det er visse krav som må være på plass for at 
dette skal fungere. 
Felles for alle tre importtypene er at dataene må opprettes som en kommaseparert 
fil med filendelse .csv. Filen må også ha et bestemt navn og ligge i en mappe som 
heter Batch under programkatalogen til TAXItotal. 

Etter bruk kan mappen Batch slettes om ønskelig. 
 
Batch innlesing av Bil/Løyve 
 
Alle biler registreres i en tekstfil med en linje for hver bil med f.eks. Notisblokk, 

bruker du et annet verktøy så pass på at filen er leselig med Notisblokk. 
Hver linje består av 11 felt. 

Hvert felt skilles med komma, og med Enter som avslutning på linja. 
Alle felt merket Numerisk skal angis som de er, kun hele tall, ikke desimaltall. 
Alle felt merket Tekst skal innledes og avsluttes med tegnet ’ (samme tast som *, 
til høyre for Æ på tastaturet)  
Datofelt skal angis som #mm/dd/åååå# hvor mm er måned med ledende 0, dd er 
dag med ledende 0, åååå er år med 4 siffer.  
Et tomt tallfelt skal ha verdien 0 

Et tomt tekstfelt skal ha verdien ’’ 
Tomt datofelt er ikke tillatt. 
 

Felt 
oversikt 

Data 
type 

Maks. 
lengde 

Kommentar 

Bilnummer Numerisk   

Løyve Tekst 6 Løyve skal gis med samme format som på taksameter innlesingsfiler. 

Type Tekst 40  

Regnr Tekst 8 Format: XX-00000 

Vekt Numerisk   

KjøpsPris Numerisk   

KjøpsDato Dato  Format: #mm/dd/åååå#  

ForsikrSelsk Tekst 30  

ForsikrPolise Tekst 20  

Taksameter Tekst 1 Taksametertype, C CenCom, M MegTax, N Nera/TDS 

Merknad Tekst 255  

 

 
Eksempel: 
1,'A261','Mercedes 313 CDI','DK-34567',3490,450000,#12/30/1999#,'If','','C','TT spesial bil' 
2,'A2260','Mercedes 220 CDI','DJ-12345',1700,0,#04/20/2003#,'','','C',''  
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Datafilen skal hete TTBIL.CSV og den skal ligge på en underkatalog som heter 

Batch under mappen til TAXItotal, full sti til filen vil da normalt være: 
C:\Programfiler\TaxiTotal\Batch\TTBIL.CSV.  

 
Når filen er opprettet med riktig navn og på riktig plassering vil du etter oppstart av 
TAXItotal få opp et menyvalg: 
Fil / Import / Batch import TTBIL.CSV  
 
Etter at filen er lest vil filendelsen bli endret fra .CSV til .OLD.  

 
 
 
 
Batch innlesing av Kunde/Leverandør 
 
Alle kunder og leverandører registreres i en tekstfil med en linje for hver 

kunde/leverandør med f.eks. Notisblokk, bruker du et annet verktøy så pass på at 

filen er leselig med Notisblokk. 
Hver linje består av 11 felt. 
Hvert felt skilles med komma, og med Enter som avslutning på linja. 
Alle felt merket Numerisk skal angis som de er, kun hele tall, ikke desimaltall. 
Alle felt merket Tekst skal innledes og avsluttes med tegnet ’ (samme tast som *, 
til høyre for Æ på tastaturet)  

 
Et tomt tallfelt skal ha verdien 0 
Et tomt tekstfelt skal ha verdien ’’ 
 

Felt 

oversikt 

Data 

type 

Maks. 

lengde 

Kommentar 

KundeNr Numerisk  Kundenr (kunder 10000-49999, leverandører 50000-
99999) 

Navn Tekst 40  

Adr1 Tekst 40  

Adr2 Tekst 40  

Postnr Tekst 4  

Tlf Tekst 15  

Fax Tekst 15  

Epost Tekst 30 E-postadresse 

Web Tekst 30 Internettadresse 

Kontakt Tekst 40 Kontaktperson 

BetBet Numerisk  Betalingsbetingelser i dager 

 
Eksempel (skrives på en linje): 
10011,'Testkunde','Adresse','', '1234', '22 33 44 55', '66 77 88 

99','test@testkunde.no','http://www.test.no','Kontaktperson',14 

 
Datafilen skal hete TTKUNDE.CSV og den skal ligge på en underkatalog som heter 
Batch under mappen til TAXItotal, full sti til filen vil da normalt være: 
C:\Programfiler\TaxiTotal\Batch\TTKUNDE.CSV.   
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Når filen er opprettet med riktig navn og på riktig plassering vil du etter oppstart av 
TAXItotal få opp et menyvalg:  

Fil / Import / Batch import TTKUNDE.CSV  
 
Etter at filen er lest vil filendelsen bli endret fra .CSV til .OLD.  
Batch innlesing av Sjåfør 
 
Alle sjåfører registreres i en tekstfil med en linje for hver sjåfør med f.eks. 

Notisblokk, bruker du et annet verktøy så pass på at filen er leselig med Notisblokk. 
 
Hver linje består av 12 felt. 
Hvert felt skilles med komma, og med Enter som avslutning på linja. 
Alle felt merket Numerisk skal angis som de er, kun hele tall, ikke desimaltall. 
Alle felt merket Tekst skal innledes og avsluttes med tegnet ’ (samme tast som *, 
til høyre for Æ på tastaturet)  

Datofelt skal angis som #mm/dd/åååå# hvor mm er måned med ledende 0, dd er 

dag med ledende 0, åååå er år med 4 siffer.  
 
Et tomt tallfelt skal ha verdien 0 
Et tomt tekstfelt skal ha verdien ’’ 
Tomt datofelt er ikke tillatt. 
 

Felt 
oversikt 

Data 
type 

Maks. 
lengde 

Kommentar 

SjMeterId Numerisk  Sjåførens taksameter ID  

Initialer Tekst 4 Bruk store bokstaver og unngå mellomrom, punktum o.l.  

Navn Tekst 40  

Adr1 Tekst 40  

Adr2 Tekst 40  

Postnr Tekst 4 Alltid 4 siffer, ledende 0 på Oslo adresser.  

TlfPrivat Tekst 15  

TlfArbeid Tekst 15  

TlfMobil Tekst 15  

Epost Tekst 40 E-postadresse 

StartDato Dato  #mm/dd/åååå# 

Lønnskonto Tekst 11 Kontonummer  

Personnr Tekst 11  

 
Eksempel (en linje pr. sjåfør): 
100111,'PS','Petter Smart','Andebyvn. 12','', '1234', '22 33 44 55', '66 77 88 99', '999 11 
222','petter@smart.no' ,#01/01/2004#,'1111.22.33333','12121212345' 

 
Datafilen skal hete TTSJAFOR.CSV og den skal ligge på en underkatalog som heter 
Batch under mappen til TAXItotal, full sti til filen vil da normalt være: 
C:\Programfiler\TaxiTotal\Batch\TTSJAFOR.CSV.    
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Når filen er opprettet med riktig navn og på riktig plassering vil du etter oppstart av 

TAXItotal få opp et menyvalg:  
Fil / Import / Batch import TTSJAFOR.CSV  

Etter at filen er lest vil filendelsen bli endret fra .CSV til .OLD.  
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Registerredigering 

Registerredigering nås slik:  

    Klikk på Start –knappen, og på Kjør... 

      Skriv regedit i vinduet og trykk OK  

 
NB ! – VIKTIG !!! 
Du kommer inn i Windows sin ’database’, hvis du roter til noe her kan du 
risikere å måtte installere Windows og alle programmer på nytt, dette er 

ingen overdrivelse! 
Vær forsiktig, det er DITT ansvar å vite hva du gjør !! 
 

TAXItotal benytter en rekke verdier i registeret, nedenfor er de listet opp 

alfabetisk:  

 
TAXItotal register verdier 
 
Dette er en oversikt over verdier for TAXItotal i registerredigering med en kort 
beskrivelse: 
 

Lokasjon er:  
HKEY_CURRENT_USER\Software\Lien Consulting AS\TAXItotal\Settings 
 
Hvis du ønsker å endre en verdi som du ikke finner i registerredigering på din PC, 
dette vil f.eks. være tilfelle hvis nøkkelnavnet bare kan settes fra registerredigering 
og ikke fra programmet. Pass på at du står i mappen Settings og klikk på 
Rediger/Ny/Strengverdi og skriv inn Nøkkelnavnet nøyaktig slik det er vist i 

oversikten nedenfor og trykker Enter. Deretter dobbeltklikker du på navnet og 
skriver inn verdien i feltet Verdidata. Pass på å få store/små bokstaver riktig. 
En nøkkelverdi kan slettes ved å markere den og klikke på Del -tasten på 
tastaturet. Du går ut av registerredigering ved å klikke på X øverst i høyre hjørnet.  

 

Nøkkelnavn  Verdi  
1Gsnitt 74721 

Kan benyttes til å korrigere 1G gjennomsnittsbeløp. 

1Gverdi 75641 
Kan benyttes til å korrigere 1G beløp. 

AccountYear 2009 
Sist benyttede regnskapsår, leses/oppdateres i login bildet og bytt 
regnskapsår bildet. 

AlleKlienterKonto1900 Må settes manuelt. 
Overstyrer standard kontantkonto (1900) for alle klienter. (påvirker 
kun innlesing av skift og utebetalingskonto lønn) 

AlleKlienterKonto1920 Må settes manuelt. 
Overstyrer standard bankkonto (1920) for alle klienter. (påvirker kun 
utbetalingskonto lønn) 

AutoBackup 0/1 
Standard 0. Hvis denne settes til 1 vil automatisk sikkerhetskopi ved 
avslutning av programmet bli aktivert. 
Inntil 6 kopier av databasen beholdes, de legges til mappen 
AutoBackup under installasjonsmappen. De nummereres fra 1 og 
oppover hvor 1 til en hver tid er den siste som ble tatt (hvis maksimalt 
antall er nådd så vil den eldste overskrives). 
Filene lagres i formatet .zdb som er komprimerte sikkerhetskopifiler 
(kompatibelt med .zip -format). 
Kan settes fra Faste opplysninger/Systemdata, Innstillinger flik. 

AutoBackupCount Må settes manuelt. 
Standard 6. Angir hvor mange backup'er som tas vare på, lovlig verdi 
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er 1 til 20. 
AutoBuNotPack 0/1 

Standard 0. Hvis denne settes til 1 legges AutoBackup filene ut 
ukomprimert som .mdb filer. 

BilSjekkPassiv001 Yes/No 
Sjekker ved oppstart av programmet aktive biler med kjøpdato i aktivt 
år om det finnes passiv bil med samme løyve uten passivdato satt i så 
fall oppdateres datopassiv. Denne nøkkelen markerer med Yes at 
kontrollen er tatt og derfor ikke kjøres flere ganger. 001 er 
klientnummer. 

BrukWEBgrensesnitt No/Yes 
Standard er No, Hvis Yes benyttes et web-bilde som bakgrunn, 
standard her er ttdefault.htm som ligger i undermappen web. 
Parameterverdien kan settes fra Faste opplysninger/Systemdata, 
Innstillinger flik og lagres i nøkkel UrlBakgrunn (se nedenfor).  

BuPath C:\Programfiler\TaxiTotal\AutoBackup 
Standard backupkatalog for databasen. 

DbPath C:\Programfiler\TaxiTotal\db 
Installasjonskatalog for databasen. 

DefaultSkiftfilType 2 
Standard 2 (.dat). Angir hvilken filtype siste fil for innlesing av skift 
hadde og som da vil komme opp som 'standard' neste gang. 

ExePath C:\Programfiler\TaxiTotal 
Installasjonskatalog for programmet. 

GenLonnspostForTaxForskudd 1 NB! Lagres ikke lengere i registerdatabasen, men 

direkte i sysConfig-tabellen i TAXItotal sin 

database. 
Standard 1. Hvis denne settes til 0 vil det ikke bli generert automatisk 
lønnspost (forskudd) hvis det er tatt ut forskudd av sjåfør i taksameter 
(CenCom) ved automatisk innlesing av skift. 
Kan settes fra Faste opplysninger/Systemdata, Diverse flik.  

HovedbokOppdatert 20060627 
Sist oppdatert hovedbok på format YYYYMMDD. 

IgnoreNumLock No/Yes 
Standard er No. Hvis den settes til Yes vil ikke NUM-Lock bli satt 
automatisk av programmet. 
Denne parameteren kan bare settes direkte i registerredigering, ikke i 
programmet.  

IkkeRabattSkiftbilag 0/1 NB! Lagres ikke lengere i registerdatabasen, 

men direkte i sysConfig-tabellen i TAXItotal sin 

database. 
Standard 0. Hvis denne settes til 1 vil rabatt (VIP) leses inn på skift, 
men ikke konteres. 
Kan settes fra Faste opplysninger/Systemdata, Innstillinger flik.  

Ikke reskontro 10000 0/1  
Standard 0. Hvis denne settes til 1 vil det ikke bli ført reskontro for 
kundenr 10000 Sentralen. 
Kan settes fra Faste opplysninger/Systemdata, Innstillinger flik.  

IkkeLukkRappDialog No/Yes 
Standard er No. Hvis den settes til Yes vil ikke oppstartbildene for 
rapportene lukkes når rapporten vises men stå oppe slik at man evt. 
slipper å lete opp rapporten igjen hvis den skal kjøres flere ganger. 
Kan settes fra Faste opplysninger/Systemdata, Innstillinger flik.  

IkkeTaMedKONPRIS 

 

 

 

0/1 NB! Lagres ikke lengere i registerdatabasen, 

men direkte i sysConfig-tabellen i TAXItotal sin 

database. 
Standard 0. Hvis denne settes til 1 vil alle KONPRIS felt 
(Storkunderabatt) bli behandlet som om verdien var 0. 
Boksen for å sette denne verdien vil bare vises hvis det på aktiv klient 
finnes aktive biler med CenCom taksameter. 
Kan settes fra Faste opplysninger/Systemdata, Innstillinger flik.  



 

 
120 

KontoPurreGebyr 7770 
Konto for purregebyr til leverandør, standard er 7770.  

KontoPurreRenter 8150 
Konto for purrerenter til leverandør, standard er 8150.  

LastExeBuild 673 
Siste versjonsnummer for programmet. 

LastLogonClient 1 
Siste klientnummer som logget på. 

LastLogonDate 29.07.2006 
Siste påloggingsdato. 

LastLogonID taxi 
Siste brukerid som logget på. 

LastLogonLock 06.05.2006 18:49:56 
Siste det ble gitt feil passord 3 ganger, systemet låses i normalt 10 
min. fra dette tidspunkt. 

LastLogonNo1 06.07.2006 
Sist det ble gitt advarsel om at lisensen var gått ut. 

LastLogonTime 16:44 
Tidspunkt for siste pålogging. 

LesNullSkift Yes 
Aksepter innlesing av skift med null omsetning (ble lagt inn på versjon 
704).  
Settes denne til No vil ikke lesing av null-skift aksepteres og må 
fjernes før godkjenning av skift (funksjon som før 704 versjonen).  

LicenceReminder 15.05.2006 
Sist det ble gitt påminnelse om at lisensperioden var i ferd med å gå 
ut. Hvis dette er aktiv dato vil ikke meldingen bli vist på nytt. 

LonnStandardUtbetKonto 1920 
Viser hva som er standard utbetalingskonto i Lønnskjørings -bildet, 
kan være 1900 for kontant, eller 2948 for Skyldig lønn sjåfører, alt 
annet vil fungere som 1920 Bank.  

LonnUtbetDato 15,-1 
Utlønningsdato hvis ikke siste i måned benyttes (standard). 0,0 er 
standard, siste i måned. 
Forran komma vises dag for lønnsutbetaling. Etter komma vises 1, 0 
eller -1. Dette betyr at hvis utlønningsdato faller på lørdag eller 
søndag korrigeres den til fredag (-1), til mandag (1), eller ingen 
justering (0). 
Legges det til en ekstra 0 til slutt betyr det at dato gjelder for 
påfølgende måned (etter komma: -10, 00 eller 10) 

LønnPeriodeLåsMåned 0 
Hvis denne settes til 1 vil avhukingsboksen i Periodeoppgjør -bildet for 
Lås av måned være huket av som standard. 

MainHeight 13380 
Aktiv høyde til hovedvinduet til TAXItotal (pixels). 

MainLeft 750 
Aktiv posisjon fra venstre kant av skjermen for hovedvinduet til 
TAXItotal (pixels). 

MainTop 2190 
Aktiv posisjon fra toppen av skjermen for hovedvinduet til TAXItotal 
(pixels). 

MainWidth 21105 
Aktiv bredde for hovedvinduet til TAXItotal (pixels). 

MaxFavorites 4 
Normalt 4. Angir hvor mange Favoritter (Mest i Bruk) som skal vises 
nederst på Fil menyen. Maksimalt 9 kan vises. Settes den til 0 vises 
ingen. De samme oppføringene vil også vises under egen fane på den 
blå sidemenyen. 

MaximizeChildForms 

 

0/1 
Normalt 0. Settes denne til 1 vil de fleste skjermbilder fylle hele 
bakgrunnen på hovedvinduet. 
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ODBCSetup Yes/No 
Denne parameteren henger sammen med verdien Taxi2004 som du 
finner i Kontrollpanel/Administrative verktøy/ Datakilder (ODBC). Det 
er denne verdien (Taxi2004) som programmet gjør oppslag mot for å 
finne den fysiske databasen som er aktiv. ODBCSetup opprettes 
normalt ved første gangs oppstart av programmet, databasekatalogen 
settes da til <Aktiv programkatalog>\db\dbTaxi.mdb. Deretter settes 
ODBCSetup til Yes, dette gjør at programmet ikke forsøker å opprette 
Taxi2004 på nytt ved neste oppstart. 
Hvis Taxi2004 slettes må ODBCSetup sette til No for at ny Taxi2004 
skal opprettes. 

OTPbelop 40000 
Kan benyttes hvis TAXItotal skal beregne OTP automatisk ved 
lønnskjøring, normalt beregnes først OTP når lønn totalt overstiger 1G. 
Hvis denne parameteren settes til et annet beløp enn 0 vil dette 
beløpet benyttes i stedet for 1G. 

PlayBackgroundSound Yes/No 
Standardverdi er Yes. 
Hvis denne parameteren settes til No vil alle lydsignaler og varseler 
med lyd bli undertrykt (f.eks. ved bytte av klient). 
Parameteren må settes direkte i Registerredigering, den er ikke 
tilgjengelig fra noe skjermbilde. 

ReportViewHeight 700 
Standardverdi er 700. Høyden på forhåndsvisnings-vinduet for 
rapporter. 
Kan settes fra Faste opplysninger/Systemdata, Diverse flik.  

ReportViewWidth 900 
Standardverdi er 900. Bredden på forhåndsvisnings-vinduet for 
rapporter i stående format (portrett). 
Kan settes fra Faste opplysninger/Systemdata, Diverse flik.  

ReportViewWidthLandscape 1200 
Standardverdi er 1200. Bredden på forhåndsvisnings-vinduet for 
rapporter i liggende format (landskap). 
Kan settes fra Faste opplysninger/Systemdata, Diverse flik.  

RevisionCheckInterval 14 
Antall dager det går mellom påminnelse om at det er lagt ut ny 
versjon. 
Kan settes fra Faste opplysninger/Systemdata, Diverse flik. 

RevisionCheckSleepTo 2006.07.29 
Dato påminnelsen om ny versjon skal ’sove’ til. 

RptPath C:\Programfiler\TaxiTotal\rpt 

Installasjonskatalog for rapporter. 
Show Tips At Startup 1/0 

Normalt 1. Angir om dagens tips skal vises ved oppstart. 
Kan settes fra Faste opplysninger/Systemdata, Diverse flik. 

SkiftUtleggIkkeUtAvLønngrl 0/1 NB! Lagres ikke lengere i registerdatabasen, 

men direkte i Klient-tabellen i TAXItotal sin 

database. 
Normalt 0.  
Hvis 0 (ikke hake) trekkes ikke utlegg fra ved beregning av 
lønnsgrunnlag (utlegg inngår i lønnsgrunnlaget).  
Hvis 1 (hake) vil utlegg trekkes fra i lønnsgrunnlag (lønnsgrunnlag 
reduseres med utlegg, det beregnes ikke lønn av utlegg). 
Kan settes fra Faste opplysninger/Systemdata, Diverse flik.  

UrlBakgrunn C:\Programfiler\TaxiTotal\web\ ttdefault.htm 
Sti til bakgrunnsbildet hvis web-bakgrunn benyttes. 

UrlMva https://www.altinn.no/cms/1044/altinn/ 
Url til login bildet til Altinn 
Kan settes fra Faste opplysninger/Systemdata, Innstillinger flik.  

UrlSkiftdata 

 

http://212.45.170.13/tf/login/login.aspx?owner=true 
Url til hvor taksameter filer skal lastes ned fra. 
Kan settes fra Faste opplysninger/Systemdata, Innstillinger flik. 
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VertMenuCurrent 1-5 
Leses ved pålogging, settes ved avlogging. Angir hvilken hovedmeny 
som er aktiv. 

VertMenuVisible 1/0 
Normalt 1. Angir om blå sidemeny er synlig (1) eller ikke (0). 

ZoomFactor 75 
Normalt 75. Skaleringsfaktor (prosent) for størrelse på forhåndsvisning 
av rapporter. 
Kan settes fra Faste opplysninger/Systemdata, Diverse flik.  

 

 

 
I tillegg til verdiene ovenfor vil det også finnes verdier under  
 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Lien Consulting AS\TAXItotal\Forms 
 
Her vil det typisk være en rekke mapper, en for hvert skjermbilde hvor det er lagret 
data for bildet. Data som lagres er oppstart posisjon og dimensjoner for 

skjermbildet samt info om formatering av tabeller i de bildene som har dette.  
I noen bilder (Bilag og Skift) blir det også lagret de data som sist ble benyttet (siste 
sjåfør initialer, siste bilagstekster o.l.), disse mappene vil typisk hete Bilag01 (dvs. 
Bilag bildet, klient 1).  
 
Hvis Fakturamodul er installert vil verdiene tilhørende denne lagres under 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Lien Consulting AS\TAXItotal\Fakturamodul 

 

Obligatorisk tjenestepensjon 

  

Stortinget pålegger bedrifter å etablere en tjenestepensjonsordning. 
 
Stortinget vil i løpet av høsten 2005 vedta en ny lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. 
 

Tjenestepensjoner er kollektive pensjonsordninger med alders- og 
særaldersgrenser, som tilbys av arbeidsgiveren og tjenes opp i arbeidsforholdet 
som en rettighet. 
 
I løpet av 2006 må alle bedrifter i Norge etablere en tjenestepensjonsordning for 
sine ansatte. Det er mange bedriftsledere som lurer på hva de nye reglene betyr 

for deres bedrift... 

 

Minstekravet 

Bedriften skal minimum betale inn 2 % av den ansattes lønn mellom 1 og 12 G 
(G = folketrygdens grunnbeløp, p.t. = 60.699 kr). Dette innskuddet går direkte 

til de ansattes alderspensjon. 

 
Siste frist for å inngå avtale om tjenestepensjon er 31.12.2006. Ordningen må 
imidlertidig tre ikraft fra 01.07.2006.  
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Spørsmål og svar 

 
Hva er innskuddspensjon?  

 
Innskuddspensjon innebærer at bedriften avtaler hvor stort årlig innskudd 
som skal betales inn for hver av de ansatte (for eksempel 2 % av lønn). 
Innskuddet spares og gir avkastning frem til pensjonsalder. Når den ansatte 
blir 67 år, utbetales saldoen over minimum 10 år.  

 
Må alle bedrifter ha 
tjenestepensjon?  

 

1. Foretak som har minst to ansatte med en arbeidstid og lønn som 
utgjør mer enn 75 prosent av full stilling. 
   

2. Foretak med minst en arbeidstaker som ikke har eierinteresser i 
foretaket, som har en arbeidstid og lønn som utgjør mer enn 75 
prosent av full stilling. 
   

3. Foretak hvor personer i foretaket har en arbeidstid og lønn som 
utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, forutsatt at disse til 
sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.  

Også selvstendig næringsdrivende kan velge å inngå avtale om 
tjenestepensjon, selv om det ikke er pålagt.  

 
Hva er siste frist for å etablere 
pensjonsavtalene?  

 
Siste frist for å inngå avtale om tjenestepensjon er 31.12.2006, men 
innbetalinger skal gjelde fra 01.07.2006.  

 
Hva betyr obligatorisk 
tjenestepensjon for de ansatte?  

 
Når bedriften har inngått avtale om tjenestepensjon, får de ansatte en egen 
pensjonskonto. Her settes innskuddene inn, sammen med all avkastning som 
oppnås. Pengene står på kontoen frem til pensjonsalder, og saldoen utbetales 
deretter som alderspensjon. Størrelsen på alderspensjonen avhenger av hvor 
høyt innskudd bedriften betaler, hvor mange år sparingen foregår over, hvor 
mye avkastning som oppnås, og hvor lang utbetalingstid den ansatte velger.  

 
Gjelder ordningen alle ansatte?  
Hva med deltidsansatte og 
sesongarbeidere? 

 

 
Den ansatte må ha fylt 20 år og ha minst 20 % stilling for å bli tatt med i 
ordningen. For sesongarbeidere må samlet arbeid i løpet av et kalenderår 
overstige 20 % av normal arbeidstid.  

 
Kan de ansatte være med å 
betale for pensjonsordningen?  

 
Ja, men bare dersom man etablerer en pensjonsordning som er bedre enn 
det foreslåtte minimumskravet.  

 
Er minimumskravet godt nok?  

 
Noen bedrifter ønsker å gi sine ansatte en bedre pensjonsordning enn det 
som er minimumskravet i loven om obligatorisk tjenestepensjon. Man kan for 
eksempel betale høyere innskudd (evt. med spleis fra de ansatte), man kan 
tilknytte uførepensjon og pensjon til etterlatte.  

 
Vi har allerede tjenestepensjon. 
Hva gjør vi da?  

 
De aller fleste etablerte pensjonsordninger tilfredsstiller minstekravene til 
obligatorisk tjenestepensjon. I de tilfellene pensjonsordningen ikke 
tilfredsstiller minstekravene, må ordningen forbedres. Ta kontakt med din 
forsikringsforbindelse om du har spørsmål rundt dette.  

 
Hvor kan vi få opprettet avtale 
om tjenestepensjon?  

 
Ta kontakt med din bank eller forsikringsselskap.  



 

 
124 

 
Hvor kan vi få mer informasjon?  

 
Din bank og din forsikringsforbindelse vil kunne gi deg mer informasjon. 
Finansdepartementet har også lagt ut mer informasjon på internettadressen: 
http://www.pensjonsreform.no/oss_otp.asp  

 

http://www.pensjonsreform.no/oss_otp.asp
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