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Anvendelse af varegebyrer  

Når man i Navision køber varer er det muligt at påligne varen med de 

omkostninger der nogle gange er i forbindelse med et køb. Det kunne 

f.eks. være fragt, ekspedition eller forsikring, dette kaldes for varegebyrer. 

Varegebyret kan registreres sammen med den indkomne købsfaktura 

eller senere hvis der fx. er tale om en fragt som skal betales til 3. person. 

Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes – er der brug 
for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet ’Opsætning’ sidst i denne 
vejledning. 

Brug af varegebyr 

Varegebyret kan anvendes på ordrer, returvareordrer, fakturaer og 

kreditnotaer. 

Følgende eksempel er lavet på en købsfaktura. 

Købsfaktura oprettes på normal vis med de ønskede varer. 

På denne faktura bliver vi faktureret for et ekspresgebyr. 

Gebyret skal tillægges varens kostpris således, at det altid er muligt at se 

hvad varen har kostet os inkl. hjemtagelsesomkostninger. 

Faktura efter indtastning af gebyr kan se således ud. 
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På denne faktura er der udover de normale varer og evt. finanslinjer 

tilføjet en gebyr(vare) da leverandøren opkræver et gebyr for bestillingen. 

Når gebyrlinjen er indtastet skal den fordeles på de varer som man ønsker 

at ”belaste” med denne ekstra omkostning. 

Dette gøres ved at stille markøren på gebyr linjen, og via Linje knappen 

vælge varegebyrtildeling. 

Nu vises følgende skærmbillede. 
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I dette skærmbillede skal det valgte gebyr nu tildeles til de varer som 

gebyret vedrører.  Er det kun en enkelt vare som skal reguleres i.f.t. 

gebyret, taster man 1 ud for denne vare i feltet ’Antal, der skal tildeles’. 

Check derefter den nederste del af skærmbilledet, hvor det vises om 

gebyret er tildelt. 

Gebyret er i dette eksempel tildelt til den første vare på købsfakturaen. 

Bemærk at resttildelingen nu er 0 

 

Vedrører gebyret alle de indtastede varer på bilaget kan man få hjælp til 

at fordele gebyret efter følgende regler. 

Gebyr kan også fordeles via funktionsknappen Foreslå varegebyrtildeling: 
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- Ligeligt  

Vælger man ligeligt fordeles gebyret ens på det antal varelinjer som er på 

købsfakturaen, uden hensyntagen til antal og beløb. 

I eksemplet vil en ligelig fordeling give følgende fordeling. 

 

- Efter beløb  

Her fordeles gebyret efter beløbet på varelinjerne således den varelinje 

med den største værdi også får den største andel af gebyret. 

Anvendes fordeling efter beløb vil resultatet blive følgende. 
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Når gebyret er tildelt forlades skærmbilledet og købsfakturaen kan 

bogføres. 

 

Oprettelse af varegebyr 

Før man kan anvende varegebyrer skal disse oprettes i Navision. 

Dette gøres på følgende måde. 

Vælg Opsætning – Programopsætning – Lagersted – Lagersted - 

Varegebyrer. 

I dette skærmbillede oprettes de ønskede gebyrer. 

 

Produktbogføringsgruppen på gebyret ”styrer” sammen med 

virksomhedsbogføringsgruppen på kreditor hvor gebyret skal bogføres. 

Momsproduktbogføringsgruppen på gebyret og 

momsvirksomhedsbogføringsgruppen på kreditor styrer sammen om der 

skal beregnes moms og hvorledes denne skal konteres. 

Når varegebyret er oprettet og opsat er det klar til brug. 


