Diverse

■

Faktura må være adressert til
rett firma

■

Husk å be om EHF/eFaktura

■

Oppgi ressursnummer til
attestant

■

Hvordan få tak i oss?
■

Telefon 372 96 300, innvalg 3

■

Mail Arendal:
fakturaskanning@arendal.kommune.no

■

Mail Grimstad:
fakturamottak@grimstad.kommune.no

Sjekk www.AKST.no for info
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E-post varsling om nye faktura
■ I Xledger, klikk på
forstørrelsesglasset oppe
til høyre.
■ Skriv inn «varslingsopp..»
og velg det markerte.
■ Klikk på ny, og fyll inn 7
punkter
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Attestering

Begynn på toppen
Bytt ut 9995 eller valgt
konto med rett konto
Bruk TAB mellom feltene
Fint om dere legger inn
regnummer på biler,
adresse på strømmåler osv
i tekst-feltet.
I alle felt; skriv inn tall eller
tekst, systemet søker så opp
alternativ. Søk gjerne med *
foran og bak.
Sjekk for små gule eller røde
meldinger innimellom
linjene – her kommer det
info om fakturanummer er
registrert tidligere.
Er du usikker på utfyllingen,
trykk lagre, og kontroller –
da mister du ikke det du har
gjort.
Alle renter og gebyrer må
føres på konto 150002
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Videresending, deling eller spleise?
Ser du med en gang at en annen skal ha faktura?
Trykk på aksjon, velg kode A2, finn personen og legg igjen en liten hilsen i
kommentar. Trykk Lagre.
OBS – personen du sender videre til MÅ være attestant.
Skal faktura konteres med flere linjer?
Fyll inn i linje 1 som vanlig, så i feltet «neste konto» skriver du inn konto til linje 2,
trykker TAB og så kommer linjen opp. Fyll inn som vanlig og evt fyll inn i «neste
konto» igjen.
Skal du betale en del og en annen avdeling/enhet resten?
Fyll inn din linje med rett sum og mva-kode. Trykk lagre. Trykk så på Aksjon og velg
kode A2, fyll inn navn og kommentar. Trykk lagre. Faktura kommer da til neste
attestant som må legge til en rad og fylle inn sin kontering. Når den personen er
ferdig, må han/hun trykke LAGRE før UTFØRT.
OBS – personen du sender videre til MÅ være attestant.
Faktura blir ikke betalt før siste anviser har godkjent faktura.
Er du anviser og skal sende i retur til attestant? Bruk kode A1

4

Splitting, bruk av tannhjul
Tannhjulet på høyre side av
konteringen kan brukes hvis man
skal dele feks i 5 like rader.
Før da den raden som kan kopieres
og klikk på tannhjulet.
Endre i hver enkelt rad og lagre
Her har man flere ulike valg;
-splitt rad, deler i to like
-splitt rad til 5, deler i 5 like
-splitt rad til n, velger selv antall
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Momsrefusjonskoder/Momskoder

Høy sats = 25%
Middel sats = 15%
Lav sats = 12%

TIPS!

All bespisning/representasjon må kodes med 0.
Det er kun ved undervisning/videresalg at det kan kodes.

Trykk * i feltet for mvakode,
da får du opp alle gyldige
koder ihht det ansvaret du
vil attestere på.

6

Tips fordeling av moms
■ Hotel, deles med 2 linjer. Rom med momskode og mat uten
momskode
■ Varebiler med momskode
■ Personbiler uten momskode
■ Alt av gaver uten momskode
■ Det er lagt inn sperre for momskode på en del kontoer, da er
det viktig å ikke endre konto.
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På regjeringen.no ligger det alltid oppdatert
veileder, for de som ønsker det.
Riktig bruk av KOSTRA gir et bedre grunnlag
for analyse, planlegging og styring.
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Spørring på kontering,
Hovedbokstransaksjoner
Klikk på søkekriterier og fyll inn i
de feltene du selv vil.
Husk å endre/fjerne periode eller
årstallet hvis du skal lete på noe
annet enn det som står der.
Tekst kan det også søkes på.
Dette feltet må legges til. Trykk på
Nytt kriterium og velg tekst.
XGL=funksjon

Trykk på forstørrelsesglasset
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Spørringer Økonomi
Driftsrapport 1 er default i AK, bruk oversikt drift om den ikke kommer opp. Gir et bilde av
bruk i forhold til budsjett. Alt som er blått kan trykkes på. Kan tilslutt se enkeltføringer og
bilde av faktura.
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Årsskifte

■

Når vi nærmer oss avslutningen av et år, er det viktig at alle faktura som har fakturadato
i «det gamle» blir attestert og anvist så fort som mulig. Frist er ca 10 januar for
attestering.

■

Det er fakturadato som styrer hvilket år faktura blir belastet.

■

Faktura blir ikke betalt før forfall.
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Utbetalingsmal

Brukes de gangene det skal utbetales til privatpersoner, tilskudd etc
1- fyll ut info i de blå feltene
2- klikk her og se om alt er riktig
Lagre så dette som en pdf, og send sammen med
vedlegg til Fakturaskanning@arendal.kommune.no
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Excel-bilag, rettinger i regnskapet

Fyll inn aktuelle linjer, husk tekst og evt mva kode.
Alle linjer og at bilaget går i null må sjekkes før bilaget lages og sendes.
Husk å endre dato.
Egen veiledning sendes ut sammen med mal
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