
Räntefakturering

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.

I följande kapitel beskrivs hur räntefakturering fungerar i Monitor G5 och vad du behöver göra för
inställningar innan företaget kan börja tillämpa räntefakturering.

Systeminställningar
Det är ett antal generella systeminställningar för räntefakturering som du behöver se över. Dessa finns
under rubriken Räntefaktura, i fliken Försäljning i rutinen Systeminställningar. Vissa av inställningarna
har ett förvalt värde. Läs igenom beskrivningen av dessa systeminställningar i online-hjälpen för den
rutinen.

Den nedersta av systeminställningarna Tjänsteartikel för räntefakturor kräver att du först sätter
upp följande för styrning av kontering och moms:

1. Skapa en varugrupp för räntor (kalla den exempelvis "Ränta") och välj försäljningskontot
för dröjsmålsränta 8313 (i Sverige) på alla kundgrupper. Detta gör du i fliken Varugrupp
och Försäljningskonto i rutinen Konteringsmatris.

2. Välj momskod 4 (momsfritt) för varugruppen på alla kundgrupper. Detta gör du under
fliken Undantag per varugrupp i rutinenMomsinställningar.

3. Skapa en artikel av typen Tjänst (kalla den exempelvis "Ränta") och välj Ospecificerad
som Tjänstetyp. Tilldela artikeln den varugrupp för räntor du tidigare skapade. Detta gör
du i rutinen Artikelregister.

4. Välj slutligen denna tjänsteartikel i ovanstående systeminställning.
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Kundregister
En del av ovanstående systeminställningar kan du göra undantag för på kund. Du hittar dem i boxen
Undantag, i fliken Inställningar i rutinen Kundregister. Är en inställning här blank (tomt fält), så gäller
systeminställningen. Men om du anger/väljer en inställning, så överstyr den motsvarande generella
systeminställning vid räntefakturering till den kunden.

Dokumentinställningar
Till räntefakturor finns dokumentmallen Räntefaktura i rutinen Dokumentinställningar. Du behöver se
över de inställningar som denna dokumentmall har. Läs mer om dessa inställningar i avsnittet
Inställningar.

Räntedebitering i Inbetalningar
Du kan automatiskt få förslag av systemet i rutinen Inbetalningar att räntedebiteringen till kund ska
göras med Räntefaktura eller vid Nästa ordinarie faktura, för en betalning som skett för sent. Förutsatt
att någon av dessa två metoder för räntedebitering är inställd på den aktuella kunden.

Systemet kontrollerar reskontraposten, att den har någon av metoderna för räntedebitering satt (det
kommer från kundens inställning). Sedan styr systeminställningarna Respittid i dagar för ränta,
Räntefria dagar samtMinsta belopp för räntedebitering per faktura om räntedebitering ska föreslås
enligt någon av de två metoderna. Annars föreslås Ingen debitering.
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Via sidopanelen har du möjlighet att snabbt länka dig till orderstock och fakturaunderlag,

för att se om det är någon kommande faktura på gång till kunden.

Underlag för räntedebitering
I denna rutin finns en lista där du kan se vilka betalningsposter för fakturor som är för sent betalda och
ligger för räntedebitering. Rutinen använder du för att skapa underlag för räntefakturor eller för att i
efterhand välja bort sådana fakturor som du inte vill skapa räntefakturor för. Du har i listan även
möjlighet att välja hur räntan ska debiteras (på samma sätt som du kan göra i rutinen Inbetalningar).

Notera att listan visas per betalningspost, dvs. om du har en faktura med delbetalningar så visas varje
betalningspost på fakturan varsin rad i listan.

I rutinen frisläpper du betalningsposter för räntedebitering via räntefaktura med knappen Frisläpp
räntefakturor på verktygsmenyn. Detta gäller de betalningsposter som har kryssrutan Ta med

markerad och som har Räntefaktura som metod i kolumnen Räntedebitering i listan. Knappen för
frisläppning är enbart aktiv om en betalningspost uppfyller dessa två villkor. Beroende på vilken metod
som är vald i kolumnen Räntedebitering i listan sker följande:

Räntefaktura – räntan debiteras på en traditionell räntefaktura. När du frisläpper i listan så
kommer det att skapas ett fakturaunderlag av typen Räntefaktura (ett underlag per
kund/valuta). Det visas en kontrollfråga om du vill att fakturorna ska frisläppas för fakturering.
Om du klickar Ok i kontrollfrågan öppnas rutinen Granska/Godkänn faktura där du kan granska
och godkänna räntefakturorna. Samtidigt försvinner dessa betalningsposter från listan. Klickar
du Avbryt så avbryts frisläppningen och du återgår till listan.

Nästa ordinarie faktura – räntan debiteras på nästa ordinarie faktura till kunden. När du
frisläpper andra betalningsposter i listan för räntedebitering via räntefaktura så händer inget
med de här betalningsposterna just då, utan de ligger kvar och väntar på nästa faktura till
kunden. När en ordinarie faktura till kunden sedan ska granskas och godkännas i rutinen
Granska/Godkänn faktura så går det att lägga räntan till på fakturaunderlaget.

Ingen debitering – räntan debiteras inte. Har du satt detta förvalt på kunden eller valt det på
betalningen så kommer betalningsposten inte att dyka upp i listan. Men du kan ta med den
betalningen om du har markerat Ingen debitering, som debitering att ta med i rutinen. Det kan
ju exempelvis vara så att du har ångrat dig och vill fakturera räntan.

Med inställningen Ordertyp räntefaktura kan du i rutinen välja med vilken ordertyp som räntefaktura
ska skapas.

Med inställningen Väntetid på nästa faktura, varna efter: (antal dagar) i rutinen ställer du in att du vill
få en varning i listan efter angivet antal dagar. Detta för att fånga upp räntedebiteringar som legat
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länge och väntat på nästa faktura. De betalningsposter som överskrider antal dagar visas med
betalningsdatum i röd text i listan, och är en indikation att för dessa fakturor borde du ändra till att
debitera med räntefaktura i stället.

Kolumnen O i listan har kryssrutan markerad om det finns orderstock eller ofakturerade underlag på
kunden. Det är en bra hjälp för att se om det är kommande fakturor på gång och ge underlag för att
besluta om ränta ska faktureras på dessa fakturor eller inte.

Granska/Godkänn faktura

Fakturera räntefakturor

Om du frisläppte räntefakturor i rutinen Underlag för räntedebitering kommer du sedan till denna rutin
där du granskar och godkänner räntefakturorna för fakturering och kan även skriva ut dem. Även fast
du automatiskt kommer till den rutinen för att granska och godkänna måste du inte göra det då, utan
kan stänga rutinen och ta upp den vid ett annat tillfälle för att göra detta. Räntefakturorna finns kvar
bland övriga fakturor att granska och godkänna. Det visas i kolumnen Fakturatyp där det står Ränta för
dessa fakturor.

Debitera ränta på nästa ordinarie faktura

Om det finns ränta att debitera på nästa ordinarie faktura till en kund visas det i rutinen med knappen
Lägg till ränta längst upp i boxen Resultat. Knappen visas bara om nästa faktura till kunden är i samma
valuta som räntan att debitera. Du kan då klicka på den knappen så öppnas en dialogruta där du kan
lägga på ränta på det ordinarie fakturaunderlaget till kunden. Räntebelopp visas totalt för kunden. Det
visas en varning i dialogrutan om det på en kund även finns ränta att debitera kunden via räntefaktura.
Det är en indikation att det kanske är lämpligt att avbryta i dialogrutan och byta metod för
räntedebitering av dessa räntor så att de faktureras på ordinarie faktura i stället.
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När du stänger dialogrutan med knappen Ok läggs räntan till med en eller flera artikelrader på kundens
första underlag (med den tjänsteartikel du skapade tidigare). Information om fakturanummer,
fakturabelopp, förfallodatum, betalningsdatum samt antal räntedagar visas under artikelraden. I fliken
Förhandsgranska visas ränteraderna ifall du läser om fakturaunderlaget (genom att markera ett annat
underlag och sedan markerar underlaget på nytt i boxen Resultat). I den boxen visas även en

informationssymbol till höger på fakturaraden. En tooltip över symbolen visar i text att ränta har

lagts till via debitering med typen nästa ordinarie faktura.

Kreditera räntefakturor
Om du skapar en kreditfaktura via Direktregistrera faktura (och vid länkning från reskontralistan) är
kreditering av räntefaktura tillåten. Du kan välja vilka rader som ska krediteras. Du kan dock inte göra
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priskreditering på rader som avser räntefakturering.

Journalföra/bokföra räntefakturor
Integrationsinställningar och journaler gäller även för räntefakturor på samma sätt som för
kundfakturor. Dvs. att räntefakturor hanteras i kundfakturajournaler/makuleringsjournal och att de
även kan bokföras via direkt integration med redovisningen.

Uppdatera kundreskontra
Om ränta inte redan är fakturerad eller frisläppt för fakturering så kan du i rutinen byta metod för
räntedebitering på en debetfaktura. Dvs. att debitera ränta via räntefaktura, via nästa ordinarie faktura
eller inte debitera ränta. Du kan i rutinen även skapa nya reskontraposter av typen räntefaktura.

Faktureringslogg
Du kan även se räntefakturor i faktureringsloggen.

Ångra frisläppta räntefakturor
Om du av misstag råkat frisläppa räntefakturor (som ännu inte har fakturerats), så kan du i rutinen
Ångra utleverans backa dessa så att de återgår som underlag till listan i rutinen Underlag för
räntedebitering.
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