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Leverantörsfaktura - kontering

Inledning
Denna lathund beskriver hur du konterar leverantörsfakturor. För att en leverantörsfaktura
ska bli beslutattesterad måste den vara kontrollattesterad och konterad.
Mer information finns i Medarbetarportalens under Stöd och service vid avsnittet
Ekonomi - Ekonomisystemet Raindance.

Min inkorg
När du loggat in i portalen kommer du till Min inkorg. Om du valt en annan startsida når

du Min inkorg via favoritmenyn genom att klicka på . I inkorgen visas i fliken
Leverantörsfaktura de leverantörsfakturor som cirkulerats till dig.

· För att kontera dubbelklickar du på önskad faktura.

Kontrollera
· Jämför fakturans bild med uppgifterna till höger i fönstret och kontrollera att alla

uppgifter såsom leverantör, betalningssätt, fakturabelopp, momsbelopp,
leverantörsmeddelande m.m. är korrekta.

· Vill du, kan du minimera delar av fönstret så att du får mer plats till fakturabilden,
se dubbla ringar i bilden här nedan.

· På e-fakturor kan du via knappen  se mer information än vad som syns i
fakturabilden.

· Om något är fel på en leverantörsfaktura går detta att ändra genom att du klickar på
knappen Ändra faktura. Beloppen till höger ska vanligen inte ändras, bara om det
blivit fel vid skanningen. Om moms ska korrigeras gör du det via radtyp Kmoms i
slutkonteringen. Ange information i Meddelande-funktionen om ändringen.

· Om fakturan är importerad på fel leverantör kontaktas avdelningen för ekonomi och
upphandling genom att cirkulera fakturan till fakturacentalens inkorg (FAC).
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· I fältet Levmeddelande är det vanligen leverantörens fakturanr som ska anges för att
leverantören ska få information om vilken faktura som betalningen från oss avser.
Du kan även lägga till ytterligare information till betalningsmottagaren genom

knappen Ändra faktura och därefter klicka på knappen , Extra
leverantörsmeddelande.

· För utländska fakturor inom EU ska Intrastatredovisningens koder, Varukod, Vikt
och Kvantitet, kontrolleras. Koden X är förifylld och ska ändras till rätt via
knappen Ändra faktura. Om det är inköp av en tjänst ska tabellerna fyllas i med
nollor, räcker då med en nolla i respektive fält. Intrastatkoder kan sökas fram när
du står med markören i respektive fält via förstoringsglaset som är synligt vid
Övriga uppgifter.
Om inte X-koderna korrigeras innan fakturan har status Definitiv ska de korrigeras
i bilden LR30 Registrera Intrastat i Uppföljningen/Frågor & Analys.

· På utländska fakturor finns även fältet Utbet kod utland (Riksbankkod). Koden är
vanligen förifylld med kod 11 för varuinköp och den behöver kontrolleras och
måste ändras till aktuell kod om det avser inköp av tjänst. Kod kan sökas genom att
du står med markören i aktuellt fält och klickar på förstoringsglaset som är synligt
vid Övriga uppgifter

· Om hänglåset är stängt visar det att fakturabilden är belagd med sekretess.
Observera att beslut om markering av sekretess fattas i samråd med juridiska
avdelningen.

· Läs eventuell information i Meddelandefunktionen . Om knappen Meddelande
är grönmarkerad finns här meddelande att läsa. Vill du lägga till ett nytt meddelande
gör du det via samma funktion.

· Är knappen Bifoga dokument  grönmarkerad finns här ett eller flera dokument
bifogade till fakturan. Vill du lägga till ett nytt dokument gör du det via samma
funktion.

· Via knappen  Kontering för tidigare fakturor ser du fakturor på aktuell leverantör
där du har konterat eller attesterat fakturan. Vill du se även andras fakturor klickar
du på Alla fakturor och då visas de 100 senaste fakturorna.

· Via knappen  Koppla fakturor/verifikationer kan man koppla fakturan till andra

fakturor/verifikationer. Knappen blir röd  när fakturor/verifikationer är kopplade.

· Via knappen  kan felaktiga rader sorteras så att de hamnar nederst och via
knappen  sortera så att oattesterade rader hamnar nederst.

· Om det är en kreditfaktura som ska utnyttjas vid betalning till leverantören ska du
kontrollera om det i systemet finns någon faktura på minst samma belopp eller högre
som kan matchas mot denna kreditfaktura vid utbetalningstillfället. Om det för
närvarande inte finns någon faktura att matcha emot ska bevakning ske av
inkommande fakturor för matchning eller att leverantören kontaktas för återbetalning
av beloppet till Uppsala universitet. Om förfallodatum ska ändras på en definitiv
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faktura gör du de via Avancerat – Leverantörsreskontra – Fakturor – Registrering
(kommando RK:LFR).

· Om leverantörsfakturan är betalningsspärrad är knappen röd. Orsaken till att den
är betalningsspärrad kan ses under knappen Historik. Betalningsspärra fakturor kan
endast sättas av avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU).

· Om du vill utreda något innan fakturan konteras kan du sätta den till Under utredning
i fliken Cirkulation, se bild på slutet av den här lathunden.

· Om fakturan ska makuleras kontaktas AEU genom att cirkulera faktura till

fakturacentalens inkorg (FAC). Ange då i Meddelande  orsak till varför du vill
att fakturan ska makuleras.

Kontera
I fliken Kontering visas slutkonteringsverifikationen och här anger du ett
konteringsförslag till beslutsattestanten.

Genom knappen TAB flyttar du dig framåt i de olika fälten och genom Shift + TAB
kommer du bakåt. Har du flera konteringsrader och vill kopiera ovanstående rad klickar
du på knappen   om du bara vill kopiera ett fält från föregående rad kan du trycka ALT
+ C.

Klickar du på en blå fältrubrik öppnas det ett fönster för att kunna söka aktuell kod i
konteringen. Du kan även ställa dig med markören i aktuellt fält och trycka ALT + Q för
att få upp sökfönstret. Anger du del av en kod + * i aktuellt fält och sen söker visas de
konton/koder som börjar på det du angivit.
I sökfönstret finns även en flik för konteringsmallar. Hur du lägger in personliga
konteringsmallar beskrivs i lathunden Konteringsmallar.

· Fyll i kontering, belopp och radtext.
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Beloppet som ska konteras visas överst till höger i konteringsfliken.
· Spara raden genom att trycka enter eller knappen Kontera rad.
· Om du har fler rader att kontera fortsätter du med dessa tills ”Att kontera” är 0,00

kronor.

Byt radtyp

· Om det är en svensk faktura men angiven moms inte kan lyftas korrigeras momsen
via radtyp Kmoms. (Momsbeloppet ska inte ändras via knappen Ändra faktura.)

· Om det är en utländsk faktura med svensk moms och momsen är angiven i SEK på
fakturan, byter du till radtyp Kmoms för att kontera momsen. Obs att momsen
måste konteras före övrig kontering.
Ange det utländska momsbeloppet i fältet Utl utfall och ange det svenska
momsbeloppet som är angivet på fakturabilden i fältet Utfall.
Byt därefter till den radtyp som fakturan i övrigt ska konteras på.

· Om fakturan avser en anläggningstillgång byter du radtyp till Anlägg. Konto ges då
automatiskt. Fyll i resten av konteringen, belopp och radtext. Observera att du även
ska bifoga blanketten EA42, Underlag för registrering av anläggning.

· Om fakturan ska konteras på ett balanskonto byter du till radtyp Balkto.
· Om kostnaden ska periodiseras byter du till radtyp Period efter att du har konterat

kostnaden på radtyp Kostn.
· Observera att ingen utbetalning sker till leverantören förrän fakturan är definitivsatt,

d.v.s. attesterad och signerad i sin helhet.

Periodisering av leverantörsfaktura
Det är möjligt att periodisera kostnader i 15 perioder framåt på alla motparter. Endast rak
periodisering är möjlig, d.v.s. att beloppet som periodiseras fördelas lika i alla månader.

Periodisering av kostnader, tre steg:
1. Kontera kostnaden

· Kontera kostnaden som vanligt på radtyp Kostn.
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2. Vilket belopp ska periodiseras?

· Byt till radtyp Period, all kontering utom konto ärvs från föregående rad så om
du inte har flera olika kostnadsrader som ska periodiseras räcker det här att du
fyller på med konto.

· Vilket konto som ska användas för periodisering beror på vilken typ av kostnad
du har. Se separat kontoplan för periodiseringar
Utfall, vanligen i kredit, ska vara det belopp som ska periodiseras.

· Nästa konteringsrad ska ha konto 16190 (används här även för statliga
motparter), övriga fält ärvs från föregående rad.
Utfall i debet.

3. När ska kostnaden periodiseras?

· I de två sista konteringsraderna anger du till vilken eller vilka perioder som
kostnaden ska periodiseras.

· Du använder samma konton som i steg 2 men med omvänt tecken i utfall.
· I fältet Period (ÅÅMM) anger du från vilken period som periodiseringen ska

starta eller anger lämplig periodiseringsnyckel (t.ex. NU2= innevarande och
ytterligare 1 månad och NÄ2=nästa månad och ytterligare 1 månad).

· I fältet Tom Per (ÅÅMM) anger du till vilken period som periodiseringen ska
gälla men om du använder periodiseringsnyckel lämnas fältet tomt.

· Ange leverantörsfakturans nr i början av radtexten, underlättar uppföljning.

Observera att den verifikation som skapas i fakturans slutkontering är en mall för hur
periodiseringsverifikationer ska skapas och den uppdaterar inte huvudboken.

Cirkulation
Efter att fakturan konterats ska den cirkuleras vidare till nästa person i fakturaflödet och
det kan göras enligt följande alternativ:

· När du har konterat en faktura cirkuleras den automatiskt vidare med hjälp av
cirkulationsmallar i samband vid valet Nästa faktura.

· Fakturan cirkuleras manuellt genom fliken Cirkulation. Börja med att stryka dig själv
från cirkulationslistan genom att klicka på papperskorgen till vänster om din signatur.

 Klicka på knappen om fakturan ska hanteras skyndsamt.
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Ange sedan till vem fakturan ska cirkuleras genom att ange användarens signatur.
Ange ev. meddelande, max 30 tecken och tryck enter och fakturan cirkuleras till vald
användare/mall. Cirkulationsmall kan också anges i fältet. Användare och
cirkulationsmall kan sökas genom förstoringsglaset, se även nedan under Sökning av
användare och mall för cirkulation. Observera att om cirkulationsmall anges bör det
inte finnas några andra användare kvar i cirkulationen för den seriella ordningen i
mallen kommer då försvinna.
Klicka därefter på knappen Nästa faktura.

Du kan även skapa en cirkulationsordning själv för en faktura.
       På utredning Brådskande

36BSökning av användare eller mall för cirkulation
En användare eller cirkulationsmall kan sökas fram enligt följande:
· Sök i fältet användare genom att börja skriva namnet på den person som fakturan ska

cirkuleras till. En lista med förslag på användare kommer då upp medan du skriver.
· Klicka på förstoringsglaset längst till vänster i fliken Cirkulation och ett fönster

öppnas med tre flikar.
· I fliken Inkorg listas alla användare i din grupp. Denna lista kan du sortera genom att

klicka på den rubrik som du vill sortera efter. Du kan byta grupp för att söka
användare i en annan grupp. Du kan även välja gruppen ”alla grupper” där du
samtidigt ser alla användare i portalen. De som är ekonomiadministratörer är
markerade med en * efter namnet. Välj användare genom att dubbelklicka på önskad
användare för att få in användaren till Cirkulationsfunktionen.

· Vill du cirkulera en faktura till avdelningen för ekonomi och upphandling byter du
till grupp FAC i fliken Inkorg och väljer användare FAC. Ange då i meddelandefältet

eller i Meddelande  orsak till varför du skickar fakturan till avdelningen.
· I fliken Cirkulationsmallar listas alla cirkulationsmallar i systemet. Välj mall genom

att dubbelklicka på önskad mall och den förs över till Cirkulationsfunktionen.


