FAQ
SIE-export
Navision / Microsoft Dynamics Nav
Revisorn vill ha en SIE4-fil. Vad sjuttsingen är det för något?
Hur gör man detta?
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Hur tar jag ut en SIE-export?
Det är mer vanligt idag att tex revisorn vill ha en SIE-export i samband med tex årsbokslut. Det kan se
lite olika ut i Navision beroende på vilken version ni har. Innan ni exporterar så kontrollera först om du
skall ha med dimensionsvärden (kostnadsställen som tex Avdelning / Objekt) eller SRU-koder
(skattemyndigheten har ett register med SRU-koder för respektive redovisningskonton). Om detta är
gjort så gå vidare till sida 2 nedan.
Dimensioner: Om ni använder dimensioner så ange detta under Ekonomi – Redovisning – Periodiska
aktiviteter – SIE – SIE dimensioner. Avdelning brukar vara 1 och Objekt normalt 6 beroende på vilket
program som sedan skall användas vid import av era data.

SRU-koder: Om ni vill ha med SRU-koder när ni exporterar (tex vid revision där ni skall skicka era
data till Skattemyndigheten) så lägger ni till det på respektive redovisningskonto eller via kolumn i
Kontoplanen.
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Bokföringsperioder: Kontrollera att era bokföringsperioder är korrekta. Det kan annars bli konstiga
siffror i exporten. De finns under Ekonomi – Inställningar – Bokföringsperioder.

SIE-export: Nu är du redo att exportera. Gå till Ekonomi – Redovisning – Periodiska aktiviteter – SIE
– SIE export. Ange filter som nedan på respektive flik.

Notering: SIE4 är vanligast. Filändelsen ”se” är vanligast. Kontaktperson och kommentar är ej krav.
Dimensioner kan bockas i via den lilla rutan med de tre prickarna. Räkenskapsår avser den period där
du satte Datumfilter på första fliken. Tidigare stod det Taxeringsår vilket var en felaktig översättning
från engelskans Fiscal Year.
Tryck OK. Det tar en stund att skapa filen beroende på hur många transaktioner ni gjort under
perioden. Du kan sedan bränna filen ”SIE-export Glassbolaget 071231.se” på skiva och skicka
alternativt använda en minnespinne eller eventuellt maila filen (om den inte är för stor). Filen ligger på
C: i din dator (dvs på hårddisken). Ett litet obs om du kör Navision via Citrix eller Terminal Server /
Remote desktop då du måste spara på din lokala hårddisk eller i en mapp på servern som du kommer
åt via utforskaren.
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