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Afgifter 

Til nogle varer er der altid knyttet en afgift i forbindelse med køb og salg. 

Det kan f.eks. være olieafgift, miljøafgift, co2-afgift osv., osv. 

Afgifterne kan i systemet tilknyttes de enkelte varer og kan beregnes 

automatisk i forbindelse med køb og salg. 

Opsætning 

De afgifter, der skal anvendes, skal først oprettes i systemet – dette gøres 

under Lagersted – Opsætning – Afgift – Afgifter: 

 

Herved fremkommer følgende skærmbillede, hvor de nødvendige afgifter 

kan oprettes: 
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Afgifter beregnes pr. basisenhed 

I skærmbilledet indtastes en valgfri kode for hver afgift, samt en 

beskrivende tekst til afgiften.  

Det beløb, der skal tillægges pr. købt/solgt enhed af en vare, indtastes i 

feltet Beregningspris. Beløb indtastes i regnskabsvaluta og vil ved 

udenrigshandel automatisk blive omregnet til fremmed valuta på 

ordretidspunktet. 

Du skal endvidere markere, hvilke moduler afgiften skal anvendes i: Køb, 

Salg og/eller Service. 

Der er også mulighed for at indmelde en landekode på en afgift. Hvis en 

afgift har landekode på, beregnes den kun hvis kreditor/debitor har 

samme kode. På denne måde er det således muligt, at friholde 

udenlandske kunder for en afgift. 

Hvis afgiftens landekode er blank, beregnes den altid, uanset landekode 

på ordren. 

Endelig indtastes den finanskonto, som det beregnede afgiftsbeløb skal 

bogføres på. 

Via knappen Afgift – Afgiftstekster fremkommer flg. skærmbillede: 
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Her kan du opsætte afgiftsteksten for flere forskellige sprog. Hvis der 

findes en oversættelse af afgiftsteksten, som har samme sprogkode som 

på ordren (kommer fra Debitor/Kreditor) vil den oversatte afgiftstekst blive 

indsat i beskrivelse, i stedet for den danske. 

Når afgifterne er oprettet, grupperes afgifterne. Gruppering foretages i 

Lagersted – Opsætning – Afgift – Afgiftsgruppe. 

I det første skærmbillede oprettes navnet på de afgiftsgrupper, der skal 

anvendes: 

 

Herefter klikkes på knappen Afgiftsgruppe – Opsætning, så næste 

skærmbillede fremkommer: 
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Her tilknyttes en eller flere af de tidligere oprettede afgifter til en gruppe.  

Samme afgift oprettet under Lagersted – Opsætning – Afgift – Afgifter kan 

indgå i mere end en afgiftsgruppe. 

En afgiftsgruppe kan bestå af blot en enkelt afgift, eller der kan tilknyttes 

mange afgifter til en gruppe. 

Når afgifter er oprettet og afgiftsgrupperne defineret, skal afgiftsgrupperne 

tilknyttes de varer, der skal beregnes afgift af. Dette foretages ved på 

varekortet at udfylde feltet Afgiftsgruppe med ønsket afgiftsgruppe: 
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Endelig kan du sætte op, at afgifterne skal beregnes automatisk i 

forbindelse med køb og salg. Dette gøres under Service - Opsætning – 

DSM Opsætningen fanen Generelt: 

 

Hvis du markerer feltet Beregn afgifter ved bogføring, vil afgifterne blive 

beregnet automatisk på både købs- og salgsordrer. Afgifterne dannes i 

bogføringsøjeblikket. 

Er feltet ikke markeret, kan du få beregnet afgifterne ved at vælge 

knappen Funktioner - Beregn afgift (gælder både salgs- og købsordrer): 
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Funktionen kan også anvendes selvom du har sagt ja til automatisk 

beregning af afgifter. Herved vil der blive dannet et antal afgiftslinier 

svarende til de afgifter, der er knyttet til varelinierne på ordren, og linierne 

vil blive vist på ordren: 

Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at indsætte udvidede tekster på 

ordren, skal teksterne indsættes FØR der beregnes afgifter. 


