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Endring av MVA redusert sats for 2016 ( fra 8% til 10%) 
 

Det ble i høst vedtatt endring av redusert sats fra 8% til 10%. Dette berører de som har 

persontransport, kinobilletter, utleie av rom og lignende. 

 

Mer informasjon finnes her: 

http://www.skatteetaten.no/no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/merverdiavgift/ 

 

 

På de fleste kasser levert/ importert fra oss av type Sharp, EuroStore, AthenaPOS, Omega 

Kassasystem og Sam4S vil det være MVA3/ TAX3 som er redusert sats. Dette kan avvike for noen, 

men som hovedregel settes kassene opp slik: 

MVA1 – 25%  

MVA2 – 15%  

MVA3 – 8% og skal per 2016 øke til 10% 

MVA4 – 0% 

 

 

For Sharp-kasser kan denne forklaringen generelt benyttes: 

http://www.fcbr.no/article201-7.html 

- Bytt ut «2» med «3» og «15» med «10», så vil forklaringene fungere. 

- Ta kontakt med vår support på tlf. 82097085 eller for avtalekunder tlf. 23304700 

 

For EuroStore/ AthenaPOS kontakter dere support på tlf. 73991212 

 

For Omega går dere inn i ADMIN – MVA og endrer sats og tekst, eller kontakter dere leverandøren, 

support på tlf. 82097085 eller for avtalekunder tlf. 23304700. 
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For Sam4S kasser  
ER-260 

- Sett nøkkelen til PGM (P) 

- Trykk 10.000 103 (TAX) og (KONTANT) 

 

ER-230/ER-280/ER-285 

- Først må du lage en tast for funksjonen (TAX3) 

o Sett nøkkelen i service, ett hakk nedenfor PGM. Du må bruke C-nøkkelen. 

o Se deg ut en tast som ikke er i bruk til annet. 

o Trykk 70 (ST) 

o 394 og trykk på tasten du har sett deg ut. 

o Trykk (KONTANT) 

- Sett nøkkelen til PGM (P) 

o Trykk 10.000 20 (TAX3) og (KONTANT) 

 

ER-390 

- Først må du lage en tast for funksjonen (TAX3) 

o Sett nøkkelen i service, ett hakk nedenfor PGM. Du må bruke C-nøkkelen. 

o Se deg ut en tast som ikke er i bruk til annet. 

o Trykk 70 (ST) 

o 186 og trykk på tasten du har sett deg ut. 

o Trykk (KONTANT) 

- Sett nøkkelen til PGM (P) 

o Trykk 10.000 20 (TAX3) og (KONTANT) 

 

ER-420/420 

- Først må du lage en tast for funksjonen (TAX SHFT3) 

o Sett nøkkelen i service, ett hakk nedenfor PGM. Du må bruke C-nøkkelen. 

o Se deg ut en tast som ikke er i bruk til annet. 

o Trykk 70 (ST) 

o 206 og trykk på tasten du har sett deg ut. 

o Trykk (KONTANT) 

- Sett nøkkelen til PGM (P) 

o Trykk 10.000 20 (TAX SHFT3) og (KONTANT) 

 

NR-510 

- Nøkkel til PGM 

- Pil ned til «7 MVA» og ENTER 

- 3 og ENTER 

- Pil ned til raten og ENTER 

- 10 000 og ENTER 

- Trykk CL CL CL og vri nøkkelen tilbake. 

For assistanse med Sam4S kasser kontakter du enten din leverandør, eller support på tlf. 82097085 

eller for avtalekunder tlf. 23304700. 
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