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Moms 

Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra 
kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.  

Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. 
Denne fleksibilitet medvirker også til at opsætningen kan virke 
kompliceret.  

Momsoplysningerne angiver f.eks. om der skal dannes indgående, 
udgående eller EU-moms og hvilke konti momsen skal bogføres på. 

Når der bogføres automatisk på momskontiene, f.eks. fra købs- og 
salgsordre, dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at 
danne et grundlag for momsafregningen. 

Bogføres der direkte på en momskonto, dannes der ikke momsposter og 
så kan man ikke anvende Navisions momsafregningsmodul til afstemning 
og afregning af moms. 

Momsopsætning 
 

 

For at sætte momsbogføringen op skal der oprettes 
momsvirksomhedsbogføringsgrupper (koder der styrer hvilken moms, der 
knytter sig til kunden/leverandøren) og momsproduktbogføringsgrupper 
(koder der styrer hvilken moms, der knytter sig til varen). 

Momsvirksomhedsbogføringsgrupper 
Afdelinger – Økonomistyring – Opsætning – Momsbogføringsgruppe – 
Momsvirksomhedsbogf.grupper: 
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I dette menupunkt kan du oprette koder for 
momsvirksomhedsbogføringsgrupper til debitorer og kreditorer. Du kan 
bruge koderne til at skelne mellem forskellige typer debitorer og 
kreditorer.  

På hvert debitor- og kreditorkort skal du angive den 
momsvirksomhedsbogføringsgruppekode, som repræsenterer den 
gruppe, som debitoren eller kreditoren tilhører. 

  

Momsproduktbogføringsgruppe 
Afdelinger – Økonomistyring – Opsætning – Momsbogføringsgruppe – 
Momsproduktbogf.grupper: 
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Her skal du oprette momsproduktbogføringsgruppekoder for varer 
(’moms25’) og ressourcer (’moms25yd’). Koderne opdeler de forskellige 
typer varer eller ressourcer, der sælges eller købes, og angiver, om de er 
momspligtige eller fritaget for moms. 

På hvert vare- og ressourcekort skal du angive koden for den 
momsproduktbogføringsgruppe, som varen eller ressourcen tilhører. 
Angiv koden i feltet Momsproduktbogføringsgruppe.  

Der findes også Momsproduktbogf.gruppekoder der dækker bogførte 
forregistreringsbeløb hvis modullet Document Capture anvendes 
(’moms25forr’), koder der dækker registreringen af omvendt moms 
(’omvendt’), samt kode der anvendes ved momsfrie varer eller ydelser 
(’fritaget’). 
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Momsbogføringsopsætning 
Afdelinger – Økonomistyring – Opsætning – Momsbogføringsgruppe – 
Opsætning af momsbogf.: 

 

I Momsbogføringsopsætningen kan du angive, hvilke konti momsen skal 
bogføres på og definere, hvilken momssats der skal anvendes.  

Momsbogføringsopsætningen består af kombinationer af 
momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper. 
Du kan oprette det antal kombinationer, som du skal bruge, og du kan 
knytte forskellige finanskonti til hver kombination.  

Når du har oprettet det ønskede antal kombinationer, og derefter udfylder 
en finanskladde eller en købs- eller salgslinje, hentes oplysningerne om 
hvilke konti, der skal bruges til den aktuelle kombination af 
momsvirksomheds- og momsproduktbogføringsgrupper, automatisk fra 
bogføringsopsætningen.  

Det er kun nødvendig at lave opsæt til de grupper, der udløser moms. 

Det er muligt at knytte momsvirksomhedsbogføringsgruppen til 
virksomhedsbogføringsgruppen, så den forslås automatisk på 
kunden/leverandøren. 
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Ligeledes er det muligt at knytte momsproduktbogføringsgruppen til 
produktbogføringsgruppen, så den forslås automatisk på varer og 
resssourcer. 

På finanskonti kan/skal der ligeledes angives hvilken moms der knytter sig 
til bogføring på kontoen (indgående moms/købsmoms hvis der bogføres 
på en købskonto, og udgående moms/salgsmoms, hvis der bogføres på 
en omsætningskonto) 

Momsdifferencer 
 

 

I Navision beregnes momsen automatisk, men det er muligt at angive om 
der må redigeres i momsbeløbene ved behandling af købs- og salgsbilag. 

Følgende skal opsættes for at redigere moms. 

Vælg Afdelinger – Køb – Opsætning – Købsopsætning: 

 

Ønsker man at tillade at redigere den beregnede moms, skal det angives 
med et flueben i feltet Tillad momsdifference. 

Det samme sættes op hvis der må ændres i momsbeløbet på salgsordrer. 

Vælg Afdelinger – Salg & marketing – Opsætning – Salgsopsætning: 

 



Moms                

 

 

15.4.15 6 

 

Ønsker man at tillade at redigere den beregnede moms, skal det angives 
med et flueben i feltet Tillad momsdifference. 

Vælg Afdelinger – Økonomistyring – Opsætning – Regnskabsopsætning: 

 

I feltet ’Maks. momsdifference tilladt’ angives hvor stor differencen må 
være i forhold til det beregnede momsbeløb. 
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Momsafregning 
 

 

Afdelinger – Økonomistyring – Periodiske aktiviteter – Moms – 
Momsangivelse. 

I båndet findes kørslen ’Afregn moms’, der køres på momsposter. Er der 
bogført poster direkte ind på momskontoen medtages de ikke i denne 
kørsel.  

Hvis du bruger denne kørsel, kan du lukke åbne momsposter og overføre 
købs- og salgsmomsbeløb til momsafregningskontoen. 

For hver momsbogføringsgruppe (dvs. for hver kombination af 
momsvirksomhedsbogføringsgruppe og momsproduktbogføringsgruppe i 
tabellen momsbogføringsopsæt) finder kørslen alle de momsposter i 
tabellen Momspost, der er angivet i filtrene i definitionsvinduet. 

Når momsposterne lukkes, markeres afkrydsningsfeltet Lukket i tabellen 
Momspost. Løbenummeret fra den afregningspost, der har lukket posten, 
indsættes automatisk i feltet Lukket af løbenr. Det sker dog kun, hvis der 
skal overføres beløb mellem finanskonti. 

Når der overføres momsbeløb til momsafregningskontoen, betyder det, at 
kontoen for købsmoms krediteres, og kontoen for salgsmoms debiteres 
med beløbet fra momsangivelsesperioden. Kontonumre findes i tabellen 
Momsbogf.opsætning. Kontoen for momsafregning krediteres med 
nettobeløbet (hvis købsmomsbeløbet er størst, debiteres den). 

Du kan enten bruge kørslen til at sætte bogføringen i gang eller til at 
udskrive en kontrolrapport. 

De bogførte poster tildeles dimensionerne fra de finanskonti, de bogføres 
på. 

Du kan angive, hvad der skal inkluderes i kørslen ved at angive filtre.  

 

Fanen Indstillinger 

Startdato: Her kan du angive fra hvilken dato der skal medtages 
momsposter i kørslen. 

Slutdato: Her kan du angive den sidste dato i perioden, hvortil der skal 
medtages momsposter i kørslen. 
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Bogføringsdato: Her kan du angive datoen for, hvornår overførslen til 
momskontoen skal bogføres. Feltet skal udfyldes. 

Bilagsnr.: Her kan du angive et bilagsnummer. Feltet skal udfyldes. 

Afregningskonto: Her kan du angive nummeret på 
momsafregningskontoen. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have 
vist kontoplanen. Feltet skal udfyldes. 

Vis momsposter: Marker feltet, hvis den rapport, der udskrives efter 
kørslen, skal indeholde de enkelte momsposter. Hvis du vælger ikke at 
udskrive momsposterne, vises kun afregningsbeløbet for hver 
momsbogføringsgruppe. 

Bogfør: Her kan du markere afkrydsningsfeltet, hvis overførslen 
automatisk skal bogføres på momsafregningskontoen (se vinduet 
nedenfor). Hvis du vælger ikke at bogføre overførslen, udskrives der kun 
en kontrolrapport med teksten: ”Testrapport (er ikke bogført)”. 

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se 
rapporten, før den udskrives. Klik på Annuller for at lukke vinduet, hvis du 
ikke vil udskrive rapporten. 
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Momsangivelse 
 

 

Sådan defineres momsangivelser: 

Afdelinger – Økonomistyring – Periodiske aktiviteter – Moms – 
Momsangivelse. 

Klik på AssistButton i feltet Navn for at få vist vinduet 
Momsangivelsesnavne. DSM er som standard opsat med en 
momsangivelse, der passer på de momsbogføringsgrupper, der 
anvendes. Hvis der oprettes yderligere momsbogføringsgrupper, kan der 
oprettes nye angivelsesnavne ved at trykke Ctrl+Ins. 

 

Når du har defineret en momsangivelse, kan du få vist den på skærmen. 

Klik på funktionen ’Vis’ i båndet og nedenstående vindue åbnes: 
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Angiv en dato eller et datointerval til venstre i hovedet i feltet Datofilter, så 
angivelsen begrænses til en bestemt periode. Til højre kan du vælge 
forskellige indstillinger for at angive den type momsposter, der skal 
medtages i angivelsen. 

På de linjer, hvor feltet Type indeholder en Momspostsammentælling, kan 
du få vist en oversigt over momsposter ved at klikke på AssistButton i 
feltet Kolonnebeløb. 


