
Kassarabatt

Detta dokument används endast under utbildning i Monitor G5. Det arbetssätt som beskrivs i
utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att
sedan beskrivas i företagets interna arbetsflödesbeskrivningar. För detaljerad information om
olika begrepp och områden som beskrivs i utbildningen kan du läsa online-hjälpen till
respektive rutin. Online-hjälpen hittar du via hjälpknappen på verktygsmenyn eller via Shift

+ F1 i rutinen. Du kan också se online-hjälp till ett visst område eller exempelvis en box via F1 i
rutinen.

Detta dokument beskriver hur kassarabatter hanteras i systemet. Funktionerna berör modulerna
Generella register, Försäljning och Inköp.

Kassarabatter innebär att du ger kunden rabatt på fakturabeloppet om de betalar tidigare än fakturans
förfallodatum. T.ex. 30 dagar netto / 15 dagar 2 % kassarabatt. Betalas fakturan inom 15 dagar så
betalar kunden alltså 98 % av fakturabeloppet, annars 100 %. Systemet stödjer upp till tre olika
kassarabattsnivåer per betalningsvillkor.

Kassarabatter hanteras även på inkommande fakturor, dvs. att ert företag får rabatt på ovanstående
sätt om ni betalar leverantörsfakturan tidigare.

Inställningar
Här beskrivs de olika inställningar som behöver göras innan det går att använda kassarabatt i Monitor
G5.

Villkor
I fliken Betalningsvillkor i rutinen Villkor anger du inställningar för kassarabatt på respektive
betalningsvillkor. Ange en lämplig benämning på betalningsvillkoret så att det tydligt framgår att det är
kassarabatt (se exempel nedan). Klicka på knappen Kassarabatt för att ange antal dagar för kassarabatt
och procentsats för kassarabatt. Det går att ange upp till tre kassarabattsgränser för ett och samma
betalningsvillkor.
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Systeminställningar
I rutinen Systeminställningar, fliken Försäljning och under rubriken Inbetalning, finns en
systeminställning för kassarabatter: Respittid för kassarabatt vid inbetalning. Systeminställningen är
förinställd på 0 dagar. Detta innebär att inbetalningsrutinerna föreslår det rabatterade beloppet om
betalningsdatumet är på kassarabattsdagen eller tidigare. Om du t.ex. anger 3 dagars respittid föreslås
rabatterat belopp fram till och med tre dagar efter kassarabattsdatumet.

Bankinställningar
I fliken Bortskrivningskoder finns en bortskrivningskod som ska användas vid kassarabatt vid in- och
utbetalningar. Systemet föreslår automatiskt den bortskrivningskod som är markerad med Kassarabatt
då en kassarabatt erhålls/ges i betalningsrutinerna. När en bortskrivningskod som avser kassarabatt
används, konteras förutom rabatt även momsjustering baserad på rabatten.

Tänk på att avvikande konto för kassarabatt kan behöva anges beroende på
kundgrupp/leverantörsgrupp. Dessa anges under knappen U (Undantagskonto).

Kundregister/Leverantörsregister
I rutinerna Kundregister och Leverantörsregister visas en knapp intill betalningsvillkoret om det finns
kassarabatt kopplat till villkoret.

Fakturering

Fakturadokumentet
När du lämnar kassarabatt visas information om detta på försäljningsdokumenten (ordererkännande,
fakturor m.fl.). Informationen som visas är benämningen som du angivit på betalningsvillkoret. På
fakturadokumentet visas dessutom en ytterligare information om vilken dag betalningen ska vara er
tillhanda för att få kassarabatt. Även information gällande sänkt beskattningsunderlag och moms visas.
Denna upplysning visas för varje kassarabattsgräns.
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Observera att kassarabatter inte hanteras på kreditfakturor, räntefakturor, internfakturor och
kontantnotor.

Uppdatera kundreskontra

I Uppdatera kundreskontra kan du via knappen intill förfallodatumet se att kassarabatt lämnats på

fakturan.

Här finns även möjlighet att i efterhand justera kassarabattsdatum och kassarabatt (%) på fakturan.

Om du skapar nya fakturor via denna rutin, kan du välja kassarabatt på fakturan. För att göra detta
väljer du ett betalningsvillkor som är kopplat till kassarabatter.
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Inbetalningar

Manuell registrering av inbetalningar
Vid registrering av betalningar kontrollerar systemet om det finns kassarabatt på fakturan. Om angivet
betalningsdatum är samma dag eller före kassarabattsdatumet, föreslås det rabatterade beloppet i
fältet Betalt belopp (men kan justeras). Notera att hänsyn även tas till den respittid för kassarabatt som
angivits i systeminställningar. Då kassarabatt ges sätts restbeloppet till noll och systemet föreslår
automatiskt bortskrivningskoden Kassarabatt. Om du använder kassarabatter är det lämpligt att du
lägger till kolumnerna Kassarabattsdatum och Kassarabatt % från Mer info (se bild).

Om det finns flera kassarabattsgränser på fakturan visas uppgift för den kassarabattsgräns som
uppfylls. Systemet visar blankt i dessa fält om inte villkor för kassarabatt uppfylls över huvud taget.

Om kunden har betalat för sent för att få kassarabatt, föreslås fakturans restbelopp. Om kunden ändå
har dragit av kassarabatten i betalningen, så kan du manuellt ange det inbetalda reducerade beloppet.
Som bortskrivningskod föreslås då Delbetalning. Vill du hantera det som rabatt, så kan du manuellt
välja Kassarabatt som bortskrivningskod.

När det är kassarabatt på betalningen, konteras rabatten automatiskt mot standardkonto för
kassarabatt. Denna kontering påverkar normalt momsrapporten och sänker omsättningen. För att även
momsen på denna omsättning ska justeras, sker en uppdelning av konteringen av kassarabatt enligt
exemplet nedan:

Exempel:
Fakturabelopp: 12 500

Momsbelopp: 2 500 (25 %)

Betalt belopp: 12 250 med 2 % kassarabatt

Kassarabatt: 250

Konto Debet Kredit Förklaring

3XXX 200 Lämnad rabatt (netto). 250 x 0,8
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Konto Debet Kredit Förklaring

26XX 50 Utgående moms. 250 x 0,2

Återrapportering via fil
Vid återrapportering från fil tas automatiskt hänsyn till kassarabattsvillkor på fakturorna (inklusive
respittid). Ligger betaldatum inom dessa villkor, och kunden nyttjat rabatten, sätts restbeloppet till noll
och bortskrivningskod för kassarabatt sätts enligt samma logik som manuella betalningar. Konteringen
blir enligt exemplet under Inbetalningar.

Om betalningsdatum är efter kassarabattsdatumet och kunden nyttjat rabatten, visas informationen
"Felaktigt belopp" i fältet Status. I detta fall får du matcha betalningen manuellt och systemet föreslår
då bortskrivningskoden delbetalning. Om du vill ge kunden rabatt så kan du ange bortskrivningskoden
för kassarabatt.

Kundreskontralista

Listtyp Betalningar
I efterhand kan du se hur mycket kassarabatter du har lämnat till kunderna. Detta går att se i listtypen
Betalningar. I fliken Selektering kan du via selekteringsfältet för Bortskrivning välja bortskrivningskoden
för kassarabatt.

I listan kan du via kolumnen Bortskrivet belopp se hur mycket rabatt som lämnats.
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Listtyp Reskontra – Detaljerad
I denna lista visas obetalda fakturor och standardkonfigurationen visar ingen information om
kassarabatter. I backstage finns dock möjlighet att komplettera listan med följande kolumner:

Kassarabatt % (gräns 1)

Kassarabattsdatum (gräns 1)

Kassarabatt % (gräns 2)

Kassarabattsdatum (gräns 2)

Kassarabatt % (gräns 3)

Kassarabattsdatum (gräns 3)

Registrera leverantörsfaktura
Om du får en faktura med kassarabatt ska du välja ett betalningsvillkor som hanterar kassarabatter (se
Inställningar).

Via knappen till höger om förfallodatumet går det att se vilket kassarabattsdatum och kassarabatt

% som föreslagits. Det går att justera dessa vid behov. Kassarabattsdatumet måste dock vara tidigare
än förfallodatumet. Om det finns mer än en kassarabattsgräns på fakturan måste du använda ett
betalningsvillkor som hanterar detta. Kassarabattsdatumet räknas ut automatiskt utifrån fakturans
fakturadatum med tillägg för antal dagar för kassarabatt.
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Utbetalningar

Utbetalningsförslag
Om du använder kassarabatter på leverantörsfakturor ska du använda presentationen Kassarabatt i
listtyp Utbetalningsförslag i rutinen Utbetalningar. Ett tips är att göra presentationen förvald via
Förvalda värden i backstage.

När du jobbar med kassarabatter är det viktigt att aktivera inställningen Ta hänsyn till
kassarabattsdatum. Du bör även sätta förvalt värde på den inställningen. När inställningen är aktiverad
anpassas listan så att betalningsdatum och betalt belopp tar hänsyn till kassarabatterna.

När du tar fram ett utbetalningsförslag är det vanligt att selektera fram alla fakturor som förfaller t.o.m.
ett visst datum enligt bilden nedan. När inställningen Ta hänsyn till kassarabattsdatum är aktiverad får
du även med fakturor som har ett kassarabattsdatum innan detta förfallodatum. Syftet med detta är
att ha möjlighet att betala fakturorna på deras kassarabattsdatum, dvs. innan dess ordinarie
förfallodag.

I presentationen Kassarabatt visas flera kolumner rörande kassarabatt. Betalningsdatum på fakturorna
förslås enligt fakturans ordinarie förfallodatum, enligt kassarabattsgräns 1, gräns 2 eller gräns 3. Om
rabatt inträder visas kassarabattsdatum och kassarabatt i procent med fet stil. Belopp att betala tar
hänsyn till de eventuella rabatter som kan ges på respektive faktura, dvs. reduceras med
kassarabattsbeloppet. Det rabatterade beloppet visas i en separat kolumn till höger.
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Betala manuellt
Vid manuell utbetalning tar systemet hänsyn till eventuella kassarabatter på samma sätt som vid
registrering av inbetalningar. Läs mer i avsnittetManuell registrering av inbetalningar.

Betala via fil (beordra)
Då du beordrar utbetalningar via fil tas hänsyn till kassarabatt på samma sätt som i
utbetalningsförslaget. Dvs. systemet föreslår betalningsdatum och belopp att betala utifrån den
eventuella kassarabatt som kan erhållas. Om det däremot är för sent att utnyttja kassarabatten förslår
systemet att betala det fulla restbeloppet på ordinarie förfallodag.

Återrapportering
Vid återrapportering av utbetalningar tar systemet hänsyn till att fakturor skickats för betalning med
avdrag för kassarabatt. När återrapporteringen görs föreslår systemet bortskrivningskoden kassarabatt.
Kontering av rabatt samt moms sker på samma sätt som vid inbetalningar. Vid delbetalning av fakturor
med kassarabatt konteras kassarabatten vid återrapportering av den sista betalningen.

Leverantörsreskontralista
Leverantörsreskontalistan fungerar på motsvarande sätt som Kundreskontralistan.

Likviditetsprognos
När du tar fram en likviditetsprognos kan hänsyn tas till kassarabatter enligt bilden nedan. Om du t.ex.
väljer Ja, enligt rabattgräns 1 nedan simulerar du att allt kommer att betalas på den första
kassarabattsdagen för de poster som påverkas av detta. I detta fall sänks beloppen och likviditetsflödet
tidigareläggs för de poster som har kassarabatter.

Parametern påverkar alla poster förutom övriga betalningar, dvs. offerter, order, fakturaunderlag,
reskontror.
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Uppgifter
Följande gäller om tillvalet EFH är aktiverat i systemet. I fönstret Uppgifter finns fliken EFH som visar
vilka fakturor du har att attestera. Under Mer info finns kolumnen Kassarabattsdatum. Om det finns
möjlighet att använda kassarabatt på fakturan visas kassarabattsdatumet i detta fält. Om flera
kassarabattsgränser finns på samma faktura, visas det tidigast möjliga kassarabattsdatumet som går att
betala på. När det är passerat så visas istället nästa kassarabattsdatum. När alla kassarabattsdatum är
passerade så är fältet tomt. Kassarabattsdatum visas rött då fem dagar eller mindre återstår till
kassarabattsdatumet.
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