PRONAVIC MOMSAFSTEMNING
- PRONAVIC HAR UDVIKLET EN RAPPORT DER GØR AFSTEMNING OG
SANDSYNLIGGØRELSE AF MOMS MEGET LET.
Virksomheder, der har både indenlandske og udenlandske transaktioner, har som regel brug for at bogføre forskellige typer moms på
samme konti for at undgå at kontoplanen bliver meget lang og uoverskuelig. F.eks. hvis der købes eller sælges varer, udstyr eller
serviceydelser i både indland og udland. For omkostninger hvor fradragsretten for moms varierer afhængigt af formålet med
omkostningen er der en lignende problemstilling (f.eks. hotel og telefoni).
I Dynamics NAV medfølger der ikke en løsning til at afstemme/sandsynliggøre at de bogførte momsbeløb er korrekte, og derfor kan det
være meget tidskrævende at udarbejde en sandsynliggørelse manuelt eller i Excel.

5 fordele ved Pronavic - Momsafstemning
1

Hurtigt overblik over mulige fejl i momsposteringer,
samt detaljeret overblik over specifikke poster med høj
risiko for momsfejl.

2

Godt dokumentationsmateriale til brug for
revision og egenkontrol.

3

Giver mulighed for mere overskuelig kontoplan, da der
ikke er behov for at have samme konto flere gange
med de forskellige momstyper.

4

Kan udlæses til Excel til viderebearbejdning.

5

Nem at implementere, da der ikke ændres i
eksisterende funktionalitet.

Se fakta om modulet på bagsiden

Få en gratis demonstration og inspiration til hvorledes i
kan optimere momsafstemningen hos jer!

Kontakt Jens D. Dall på 2220 2038 eller
JDD@Pronavic.dk
Pronavic Business Systems ApS
Godthåbsvej 25, DK-8660 Skanderborg
Tel: +45 7070 7940 |info@pronavic.dk | www.pronavic.dk

FAKTA FOR PRONAVIC MOMSAFSTEMNING

Hvordan fungerer rapporten?
1
Rapporten gennemløber
finanskonti og viser pr. konto de
forskellige typer af
momsposteringer. Der dannes en
sum per momsprocentsats der er
anvendt og denne sammenholdes
med en beregnet procent lavet ud
fra den aktuelle momsopsætning.
Herved får man et hurtigt visuelt
overblik og kan identificere de
finanskonti der ser ”mistænkelige”
ud.

2
Næste skridt er at lade
rapporten specificere
de ”mistænkelige konti”
per bilag med
oplysninger om hvem
man har handlet med.
Herudfra kan man se
om der er tale om en
fejl.

3
Rapporten summérer
momsgrundlaget og de
automatisk bogførte
momsposter. Dette kan man
sammenholde med
bevægelserne på kontiene for
indgående moms og udgående
moms.

4
Rapporten specificerer
endvidere eventuelle
manuelt bogførte
momsposter særskilt da
disse udgør en særlig høj
risiko.

