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 Revision 2022.1.3 
 

Eivor Bonder - Produktchef Revision 

 
Välkommen till en viktig uppdatering av Revision, 2022.1.3.  
 
Läs om vad som har justerats i denna uppdatering nedan. Du kan även läsa vidare om vad som 
justerades i version 2022.1.2 samt om nyheterna i grundversionen 2022.1.1. 
 

Uppdaterat i version 2022.1.3 

Uppdateringen innehåller en viktig justering avseende digital inlämning av 
revisionsberättelsen.  
 
När revisionsberättelsen har lämnats in digitalt som en separat fil blir den uppmärkt som om 
det även ingår en årsredovisning. Detta problem har nu justerats.  
 
OBS!  
Du måste lämna in revisionsberättelsen digitalt igen! Detta för att den ska bli uppmärkt 
korrekt och kunna skickas in tillsammans med den inlämnade årsredovisningen av den person 
som ska signera handlingarna.  
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Uppdaterat i version 2022.1.2 

Guide för val av mallar - Behåll nuvarande avsnittsindelning 

I de uppdrag där du har importerat avsnittsindelningen från vårt bokslutsprogram, skapas 
avsnittsindelningen om till standardmallen när du väljer ”Guide för val av mallar” och klickar 
OK i dialogen. Detta händer när du t. ex. byter ordbehandlingsmall till version 22 för att kunna 
lämna in revisionsberättelsen digitalt till Bolagsverket.  
 
Detta problem, som bara uppstår i version 2022.1.1, har nu rättats. 
 
Har du sparat uppdrag, där import från vårt bokslutsprogram har gjort, och bytt 
ordbehandlingsmall enligt ovan beskrivning, måste du importera avsnittsindelningen från 
bokslutsprogrammet igen i version 2022.1.2. 
 

Nyheter i version 2022.1.1 

 
De viktigaste nyheterna i denna version är:  

• Stöd för digital inlämning av revisionsberättelsen för aktiebolag till Bolagsverket 

• Nytt val i utskriftsmenyn för att skapa en PDF inklusive alla bifogade filer inbäddade i 
PDF-dokumentet 
 

Versionsnummer 

Denna version heter 2022.1.1. Version 2022.1 har endast skickats ut till ett fåtal användare för 
utvärdering av digital inlämning av revisionsberättelsen. Det är därför denna version heter 
2022.1.1, inte 2022.1.  
 
Har du väntat på att kunna ladda upp revisionsberättelsen för aktiebolag digitalt ska du 
installera denna version. Om inte, kan du vänta till efter högsäsongen. 

Digital inlämning av revisionsberättelsen till Bolagsverket 

Funktionen för digital inlämning av revisionsberättelsen till Bolagsverket hittar du på 
uppgiftssidan för revisionsberättelsen. Notera att Bolagsverket bara stödjer digital inlämning 
för företagsformen aktiebolag.  
 
Det finns en ny genväg (ikon) i verktygsraden för att enkelt kunna navigera till uppgiftssidan.  
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Mallen för revisionsberättelsen för aktiebolag har kodats med s k XBRL-taggar för att 
möjliggöra digital inlämning till Bolagsverket. I redan påbörjade revisionsfiler måste du därför 
byta ordbehandlingsmall till version 22, som nu är den senaste versionen av mallen. Har du 
sparat en egen ordbehandlingsmall och t ex lagt in er byrås logotyp måste du göra om din 
egna mall utifrån version 22.  
 
I övrigt arbetar du som vanligt när du upprättar revisionsberättelsen. När originalen av 
årsredovisningen och revisionsberättelsen är underskrivna, antingen på papper eller med 
digital signatur, är det dags för digital inlämning av revisionsberättelsen. 
 
Läs mer om hur du skapar om med ny ordbehandlingsmall samt lämnar in revisionsberättelsen 
digitalt i PDF-manualen eller i manualen på supportsidan för revision. 
 

Ny teknisk plattform 

Revisionsprogrammet har lyfts till en ny teknisk plattform. Som en extra säkerhetsåtgärd 
skapas en kopia av revisionsfilen när den öppnas i version 2022.1.1. Kopian sparas i samma 
mapp/mappstruktur (om du kör Byrå) där du sparar dina revisionsfiler och får filändelsen 
*.bak. Denna kopia går sedan att öppna i version 2021.3A, om det av någon anledning skulle 
behövas. 
 
Du som användare märker annars inga direkta skillnader mer än att vissa dialoger har ändrat 
utseende, t. ex. utskriftsdialogen. Där hittar du nu även ett nytt utskriftsalternativ ”Till PDF”. 

Skriv ut till PDF 

I utskriftsmenyn finns ett nytt alternativ för utskrift till PDF där de bifogade 
filerna/dokumenten bäddas in i PDF-dokumentet. Detta fungerar endast när du väljer knappen 
”Till PDF”, inte utskrift direkt till en skrivare. PDF-dokumentet med de inbäddade bifogade 
filerna/dokumenten går att skriva ut i stället. 
 
De filtyper som går att bädda in i PDF-utskriften är: 
".PST", ".XLS", ".XLSX", ".PPT", ".PPTX", ".DOC", ".DOCX", ".RTF", ".TXT", ".HTM", ".HTML", 
".ODT", ".ODS", ".PDF" 
 
  

https://programleverans.wolterskluwer.se/programleverans/Revision/20222/Handledning%20digital%20inl%C3%A4mning%20RB.pdf
https://support.wolterskluwer.se/support-enkelsida-manual/revision/revision-digital-inlamning-av-revisionsberattelsen/
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Det nya utskriftsalternativet är valbart i komboboxen längst ner till vänster i utskriftsdialogen 
tillsammans med ytterligare två alternativ. Dessa är inte nya men har tidigare inte varit valbara 
i en kombobox som nu. Vill du göra en utskrift utan bifogade filer får du välja det första 
alternativet i nedan bild. Vill du göra en utskrift till PDF med de bifogade filerna som länkar, 
väljer du alternativ två i nedan bild. 
 

 
 

Övrigt 

• För bättre överblick, har listan som visas när du delar ett konto eller omför ett belopp 
från en rad till en annan i avsnittsindelningen, förlängts. Du ser fler rader jämfört med 
tidigare. 

• SIE-filer från Fortnox som innehåller kvantitetsredovisning importeras nu med rätt 
värden till saldobalansen och till avsnittsindelningen.  

 

Tips 

Vill du få mejl med nyhetsbrevet när det har kommit en ny version av våra olika program kan 
du registrera din mejladress. I Revision gör du det under menyvalet Hjälp, Registrering 
nyhetsbrev. 
 
Du hittar Revisions supportsida här. Där hittar du t ex Vanliga frågor, Manualer, Versionsnytt 
och Utbildningar. 
 

  

https://support.wolterskluwer.se/support-landning-sida/support-revision/
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Kontaktinformation  

Webbsupport och FAQ-listor  https://support.wolterskluwer.se/ 

 

Support  

Teknik- och programrelaterad support 
support@wolterskluwer.se    
 

Kundservice 

Frågor angående ditt abonnemang, priser, licenser, nybeställningar, ändring av abonnemang, 
adressändring med mera.  
kundservice@wolterskluwer.se Tel 031-775 17 00    
 

Säljare 

För mer information om våra produkter inom skatt och ekonomi, förmånspaket, utbildningar 
etc.  
salj@wolterskluwer.se  Tel 031-775 17 00   
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