
Faktureringsplaner

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.

Faktureringsplaner används på de offerter och kundorder där du vill fakturera ordern helt eller delvis i
förskott eller i efterskott. Exempel på faktureringsplan kan vara 30 % i förskott, 60 % vid leverans och
10 % i efterskott efter slutbesiktning. Ett annat exempel då du kan använda faktureringsplaner är då
hela ordern ska faktureras i förskott.

Faktureringsplan som anges på offert följer sedan med när den omvandlas till kundorder.
Notera att eventuella justeringar i faktureringsplanen på kundordern uppdateras dock inte
tillbaka till faktureringsplanen på offerten. Faktureringsplanen på offert fungerar som en mall
för den order som ska registreras.

Notera att om du använder kundorderöverföring tillsammans med faktureringsplaner, tar inte
kundorderöverföringen hänsyn till eventuell faktureringsplan på kundorder i säljbolaget. Om
faktureringsplanen t.ex. innehåller ett förskott, som måste betalas innan utleverans får göras,
kommer denna information (varning eller spärr) inte att följa med till produktionsbolaget.
Produktionsbolaget kan därför utleverera innan förskottet är betalt.

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

Systeminställningar
I rutinen Systeminställningar, fliken Försäljning och under rubriken Faktureringsplaner finns följande
viktiga systeminställningar för faktureringsplaner:

1. Hantera faktureringsplaner på offert/kundorder

2. Hantera vilande moms på betalning av förskottsfaktura

3. Använd skilda konton för fakturerade och betalda förskott

4. Automatisk aktivering av terminskurs på kundorder med faktureringsplan

Inställning 1 är huvudinställningen för att aktivera all funktionalitet kring faktureringsplaner i systemet.
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Inställning 2 aktiveras för att momsen ska bokföras från vilande till utgående moms vid betalning av
förskottsfaktura. Det innebär att momsen kommer med i momsrapporten först vid betalning av
förskottsfaktura.

Obs! Ange även vilande moms på förskottsartikeln. Se vidare underMomsinställningar nedan.

Inställning 3 aktiveras för att hantera skilda konton för betalda och obetalda förskott. På så sätt går det
att få momsrapporten att redovisa omsättningen i samband med betalningen av fakturan. Detta bör
ske vid momspliktig handel inom landet. Inställning 3 bör aktiveras om inställning 2 är aktiverad.

Inställning 4 styr om rörlig valutakurs ska tillåtas på order och fakturor i utländsk valuta som har
faktureringsplaner. Genom att sätta systeminställningen till Nej, sätter systemet ingen terminskurs på
order med faktureringsplan. Detta innebär att den kurs som gäller vid fakturering kommer att användas
vid varje delfaktura. Observera att eventuella valutakursdifferenser på förskottskontot som då kan
uppkomma måste justeras manuellt i bokföringen. Förvalt är den inte aktiverad. På order går det dock
att avmarkera terminskurs.

Konteringsmatris/tjänsteartiklar
Skapa varugrupp för förskott (och vid behov även varugrupp för efterskott/slutlikvid). I fliken
Försäljningskonto i Konteringsmatris anger du sedan vilket konto som ska gälla för förskott/efterskott
för respektive kundgrupp. Om du har separata konton för obetalda och betalda förskott så anger du
konto för obetalda förskott här.

I Artikelregister skapar du sedan tjänsteartiklar avseende förskott och efterskott. Kom ihåg att ange
korrekt varugrupp på dem.

Standardkonton
Om du använder separata konton för fakturerade och betalda förskott så anger du konto för betalda
förskott i rutinen Standardkonton. Detta konto anges på raden Betalda förskott från kund. Observera
att du kan behöva ange separata konton per kundgrupp. Detta för att momsrapporteringen ska bli
korrekt i de fall momsrapporten avläser momskoden från kontoplanen. Undantag per kundgrupp anger
du via plustecknet på raden.
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Momsinställningar
IMomsinställningar ställer du in att systemet ska kontera förskottsfaktura mot konto för vilande
moms. Detta görs genom att använda en separat momskod på dessa fakturor. Detta gör du i fliken
Undantag per varugrupp. På varugruppen Förskott anger du momskod för vilande moms för kunder
inom landet.

Kontoplan
Markera Ordernummer på de balanskonton som avser förskott och efterskott. När ordernummer är
aktiverat på dessa konton gör systemet automatiskt en kontering mot ordernummer i samband med
fakturering och betalning. Syftet med att kontera mot ordernummer är att göra det möjligt att söka
reda på och stämma av bokfört värde per kundorder på dessa balanskonton. I rutinen
Faktureringsplanslista kan du göra en sådan avstämning.

Faktureringsplaner
I Faktureringsplaner registrerar du olika "faktureringsplansmallar" och inställningar för dessa. Dessa kan
sedan väljas på kund, offert och kundorder.

I den översta boxen definierar du vilka faktureringsplaner som ska finnas. I boxen under anges för varje
faktureringsplan vilka delfakturor som ska gälla för planen samt hur stor procentuell andel varje faktura
ska ha.
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I fältet Delfakturatyp anger du vad det är för typ av faktura:

Förskott – Faktura som skickas innan ordern levereras. För varje delfakturanummer som är av
typen förskott kommer en faktura att skapas. Den tjänst som anges kommer att gälla som
fakturarad då fakturaunderlaget faktureras.

Leverans – Faktura som skickas med leveransen då order levererats. Denna faktura kommer
egentligen att vara ett "vanligt" fakturaunderlag som skapas i samband med leverans av order.
Delfakturor för för- och efterskott kommer automatiskt att dras av från denna faktura. Denna
delfakturatyp kan generera flera fakturor för ett och samma delfakturanummer. Detta kan
inträffa om det görs flera delleveranser på kundordern och du väljer att skicka faktura för varje
delleverans.

Efterskott – Faktura som skickas ut separat i efterskott, t.ex. när leveransen godkänts vid
slutbesiktning hos kunden. För varje delfakturanummer som är av typen efterskott kommer en
faktura att skapas. Den tjänst som anges kommer att gälla som fakturarad då fakturaunderlaget
faktureras.

Under Fakturatext på förskotts-/efterskottsfaktura kan du ange om ytterligare textinformation ska visas
på förskotts-/efterskottsfaktura.

Nummerserier
Det går att ha en separat fakturanummerserie för förskottsfakturor. Detta kan du ställa in i rutinen
Nummerserier.

Registrering av kundorder/offert
Här beskrivs hur order/offert med en faktureringsplan registreras i Registrera kundorder.

Fliken Huvud
Här kan du ange om ordern/offerten ska faktureras enligt en faktureringsplan. Detta görs i fältet
Faktureringsplan.

Faktureringsplan kan även sättas automatiskt via inställning på kunden. Detta ställs in i Kundregister
eller Kundlista.

Om du vill följa upp ordern via projektredovisningen kan du ange ett projektnummer i orderhuvudet.
Projektnumret sätts då automatiskt på orderrader som kan konteras mot projekt samt på de
delfakturor som hanterar projektkontering i fliken Faktureringsplan. Observera! Om du ändrar projekt
på orderraderna så uppdateras inte förskotts-och efterskottsradernas kontering per automatik, dessa
måste ändras manuellt.
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Fliken Rader
Du registrerar kundorderraderna/offertraderna på "vanligt" sätt. Dvs. du lägger inte till några rader för
förskott eller efterskott här. Däremot finns en viktig kryssruta på varje rad som du använder för styra
vilka rader som ska ingå i faktureringsplanen. Detta gör du via kolumnen Ingår i faktureringsplan.

Rader som inte ingår i faktureringsplanen kan utlevereras och faktureras på ordinarie sätt på sidan om
faktureringsplanen, t.ex. en kompletterande vara som ska levereras eller en fraktkostnad.

Fliken Faktureringsplan
I denna flik visas orderns/offertens faktureringsplan.

I den övre boxen visas de olika delfakturaraderna, som hämtas från den faktureringsplansmall som
registrerats i rutinen Faktureringsplaner. Det finns möjlighet att ändra/radera/lägga till rader. Det går
att byta benämning på förskotts- och efterskottsfaktura. För varje delfaktura anger du ett planerat
faktureringsdatum, detta kallas för Faktureringsperiod. Detta används om du senare vill ha möjlighet
att göra en selektering på vad som ska faktureras i Faktureringsplanslista.

I den nedre boxen visas information om de orderrader som ingår i faktureringsplanen.

Längst ned visas olika typer av summeringar enligt bilden ovan. Här finns även möjlighet att styra hur
leverans ska kunna ske för den aktuella ordern. Detta gör du via fältet Kontroll mot obetalda
förskottsfakturor vid utleverans. Det går t.ex. att spärra för utleverans om inte förskottsfaktura är
fullbetald. Spärren finns både i Leveransplanering och Rapportera utleverans.
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Fliken Dokument
Vid utskrift av ordererkännande går det att visa information om faktureringsplanen. Informationen
visas nedanför orderraderna. I rutinen Dokumentinställningar kan du välja om informationen ska visas
eller inte.

Frisläppning och fakturering av förskott
Du kan frisläppa förskottsfaktura på följande sätt:

1. Via fliken Faktureringsplan i rutinen Registrera kundorder.

2. Via listtyp Detaljerad i rutinen Faktureringsplanslista.

För att frisläppa förskottsfaktura via fliken Faktureringsplan i Registrera kundorder gör du på följande
sätt:

Ställ markören på raden som ska frisläppas och tryck på knappen Frisläpp för fakturering. Det går även
att komma åt kommandot via kontextmenyn (höger musknapp).
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Ett fakturaunderlag skapas då (jämför med att utleverera en orderrad). Du kan även ångra detta
kommando (om underlaget inte är fakturerat) genom att trycka på knappen Ångra frisläppning.

Om ordern är dellevererad behöver du ångra frisläppning av förskott/efterskott genom att använda
rutinen Ångra utleverans.

Förskottsfakturan kan även innehålla textinformation från kundordern som t.ex. orderrader,
godsmärke m.m. Detta styrs via inställningen Fakturatext på förskotts-/efterskottsfaktura på planen i
rutinen Faktureringsplaner.

När du frisläppt en delfaktura för fakturering så öppnas rutinen Direktregistrera faktura med detta
fakturaunderlag inläst för att ge möjlighet att ange kompletterande upplysningar på fakturan.

I fliken Huvud i Direktregistrera faktura visas delfakturatypen Förskott enligt nedan.

Fakturadokumentet har förvalt rubriken Förskottsfaktura. Det går att styra vilken fras som ska
användas som rubrik för detta i Dokumenttexter. Frasnummer 662-667 är de fraser som är de specifika
för faktureringsplaner.

Förskottsfakturan kan även innehålla textinformation från kundordern, såsom orderrader, godsmärke
m.m. Detta styrs via en inställning på planen i Faktureringsplaner.
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Du kan godkänna och skriva ut fakturan direkt eller godkänna den i ett senare skede (t.ex. via
Granska/godkänn faktura).

Det går att ha en separat fakturanummerserie för förskottsfakturor. Detta kan du ställa in i
rutinen Nummerserier.

Förskottsfakturor kan inte samlingsfaktureras tillsammans med andra fakturaunderlag.

För att frisläppa förskottsfaktura via listtyp Detaljerad i Faktureringsplanlista gör du på följande sätt:

Markera Ta med på de förskotts- och/eller efterskottsrader i listan som du vill fakturera och tryck på

knappen Frisläpp för fakturering . Efter det länkas du till rutinen Granska/Godkänn faktura för att

granska de fakturor som skapats och sedan skicka dem till kunderna.

Inbetalning av förskottsfaktura
Vid inbetalning sker en kontroll om betald faktura avser delfaktura för förskott. Om
systeminställningarna Hantera vilande moms vid betalning av förskottsfaktura samt Använd skilda
konton för fakturerade och betalda förskott är aktiverade så sker en utökad kontering jämfört med en
normal inbetalning.

Momsbeloppet kommer då att automatisk konteras från konto för vilande moms till konto för
utgående moms. Dessutom kommer förskottsbeloppet att bokas om från konto för obetalda förskott
till betalda förskott.

Om systeminställningen Underlag från momsrapport hämtas från är inställd påMomskod i
huvudbokstransaktioner gäller följande: Vid betalning av förskottsfaktura sätts en momskod på
konteringsrad avseende betalda förskott. Momskoden hämtas från fakturan som betalas. Detta ger
korrekt redovisning av omsättning i samband med att momsredovisningen hämtar underlaget till
momsrapporten via momskod på huvudbokstransaktioner.

Om systeminställningen är att hämtaMomskod i kontoplanen, används momskoden enligt kontots
inställning, då du inte tittar på transaktionens momskod. För att inte få differenser i
momsredovisningen kopplas konto för betalda förskott mot momsrad för momspliktig omsättning.

Utleverans och fakturering av leveransfaktura
Eventuell leveransplanering och utleverans sker på ordinarie sätt.

Leveransplanering
Om ordern är aktiv för leveransplanering kan ordern spärras om förskottsfakturan inte är betald.
I Leveransplanering visas spärren om Spärra utleverans är markerad på orderns faktureringsplan
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samtidigt som förskottet inte är betalt. I detta läge går det inte att plocka ordern. Eventuella orderrader
som inte ingår i planen är dock okej att plocka.
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Rapportera utleverans
I Rapportera utleverans visas en varning eller spärr om förskottsfaktura inte är betald på samma sätt
som vid leveransplanering.

Du utlevererar ordern som vanligt, men när fakturaunderlaget skapas (när du sparar) så infogas
extrarader (tjänster) som drar av delfakturorna enligt faktureringsplanen. Avräkning sker
proportionerligt till det värde som utlevereras.

Exempel:
Totalt ordervärde: 100 000 SEK
Faktureringsplan:
Förskott 30 % - 30 000 SEK
Leverans 60 % - 60 000 SEK
Efterskott 10 % - 10 000 SEK
Ordervärde som utlevereras: 50 000 SEK
Detta resulterar i en faktura med avräkning av förskott och efterskott enligt nedan:
Utlevererat värde: 50 000 SEK
Avdrag förskott: -15 000 SEK
Avdrag efterskott: -5 000 SEK
Totalt fakturavärde: 30 000 SEK

Övrigt som du bör tänka på:

Avräkning sker enbart för de orderrader som är markerade med Ingår i faktureringsplan.

Rader som läggs till vid utleverans anses inte ingå i faktureringsplanen och det sker ingen
avräkning för dessa rader.

Systemet avräknar aldrig mer än värdet av förskottet/efterskottet, t.ex. om du utlevererar ett
större antal än det som beställts.

Vid makulering av restantal vid utleveransrapportering så sker avräkning baserat på det värde
som utlevereras. Det sker ingen avräkning för det makulerade värdet.

En överleverans eller en leverans med makulera rest, ger i förlängningen upphov till ett totalt
fakturerat värde på ordern som skiljer sig från det värde som du planerat att fakturera. En sådan
restpost kan du makulera via Registrera kundorder.
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Fakturera leverans
I samband med utleverans skapas ett underlag till en leveransfaktura. Dessa fakturor faktureras på
ordinarie sätt via Granska/godkänn faktura.

Leveransfakturan innehåller de orderrader som utlevererats samt avdrag för förskotts-
/efterskottsfakturor. Det går även att skapa en samlingsfaktura om det finns flera delleveranser på
samma kundorder.

På fakturan visas information om faktureringsplanen på samma sätt som på förskottsfakturan. Men här
visas även specificerat vilka belopp som är fakturerade samt kvar att fakturera.

På fakturan visas även en upplysning om fakturanummer på förskottsfaktura.

Frisläppning och fakturering av efterskott
Frisläppning och fakturering av efterskottsfaktura sker på samma sätt som förskottsfaktura. Dvs.
frisläppning via fliken Faktureringsplan i Registrera kundorder eller frisläppning via
Faktureringsplanslista.

Efterskottsfakturan innehåller tjänsterad gällande efterskott enligt nedan och innehåller information
om faktureringsplanen.
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Kreditering av förskotts-/efterskottsfaktura

Korrigering av förskotts-/efterskottsfaktura
För att kreditera en förskotts- eller efterskottsfaktura ska du göra följande:

För att korrigera en förskotts- eller efterskottsfaktura ska du göra följande:

1. Läs in ordernumret i Registrera kundorder

2. Gå till fliken Faktureringsplan

3. Markera den delfaktura som ska krediteras (delfakturor för förskott och/eller efterskott)

4. Markera den delfaktura som ska korrigeras (delfakturor för förskott och/eller efterskott)

5. Välj Skapa kreditfaktura, se bild nedan:

6. Välj Skapa korrigeringsfaktura, se bild nedan:
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Notera att det går enbart att skapa en kreditfaktura om förskottet/efterskottet är fakturerat.

Notera att det går enbart att skapa en korrigeringsfaktura om förskottet/efterskottet är
fakturerat.

Övriga funktioner i fliken Faktureringsplan
Fliken Faktureringsplan i Registrera kundorder ger dig en bra överblick om status på ordern och dess
delfakturor.

I kolumnen Status visas status för respektive delfaktura. Du kan även se leveransstatus för varje
orderrad i den nedre boxen.

Status på delfakturor kan vara följande:

– Ej frisläppt/Ej levererad

– Frisläppt/Utlevererad

 – Dellevererad

 – Fakturerad

– Delbetald

– Betald

Du kan även se fakturanummer för respektive delfaktura samt vilket belopp som är fakturerat samt vad
som finns kvar att fakturera. Via funktionen Granska faktura kan du även se fakturadokumentet.

När allt är fakturerat på ordern ska summan av faktureringsplanens värde vara lika som totalt
fakturerat värde. I annat fall visas en differens enligt nedan. En sådan differens kan t.ex. uppstå om du
makulerar rest vid utleverans eller utlevererar ett större antal en det beställda antalet. Via knappen
Makulera rest kan du makulera denna restpost. Knappen aktiveras när samtliga rader är fakturerade
och det finns en differens. När du tryckt på knappenMakulera rest flyttas beloppet från kolumnen Kvar
att fakturera till kolumnenMakulerat belopp och Kvar att fakturera blir noll. Observera att du kanske
behöver göra en manuell bokföringsmässig justering. Systemet gör ingen automatisk bokföringsmässig
justering av detta.
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Faktureringsplanlista
Denna lista visar en översikt i listform över order som har faktureringsplaner, med information om vad
som är fakturerat, kvar att fakturera m.m. Rutinen är förinställd att visa alla order som har delfakturor
kvar att fakturera. I selekteringsfliken kan du dock markera att du även vill se fakturerade och betalda
poster i listan. Lista Avstämning används för att stämma av öppna poster avseende förskott och
efterskott mot huvudboken för respektive konto.

Om du vill bevaka vad som ska faktureras en viss period kan du göra en selektering på vilka delfakturor
som ska skickas t.ex. denna vecka och markera att du vill skapa fakturaunderlag på dessa.

I denna rutin kan du även göra en avstämning av förskotts- och efterskottskonton. Detta görs via listtyp
Avstämningslista. En förutsättning för använda listan är att du i rutinen Kontoplan har markerat
Ordernummer på aktuella konton. Listan gör en avstämning per kundorder, vilka värden som ligger
resterande i planen jämfört med motsvarande värden i bokföringen. I listan finns en
exkluderingsfunktion där du kan markera order som du inte vill ha med i avstämningen. Ordern
exkluderas därefter i avstämningen.

Tänk på att avstämning kan göras per ett valfritt datum i dåtid (anges via selektering på datum). Om
separat konto för betalda förskott används i systemet, visas även en kolumn (enligt ovan) för Betalt.
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Att tänka på vid övergång från G4 till G5
Följande inställningar behöver göras om du använt faktureringsplaner i G4 och gått över till G5:

Om vilande moms tillämpas på förskottsfakturor behöver du ange momskod för vilande moms
på varugruppen för förskott. Detta gör du i fliken Undantag per varugrupp iMomsinställningar.

Om du använder skilda konton för betalda och obetalda förskott behöver du ställa in konto för
betalda förskott per kundgrupp. Detta gör du i Standardkonton.
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