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Importmoms Sverige – MONITOR G4
 

Utskrift momsrapport 

Se till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift 

momsrapport. 

Systeminställningar 

Ange hur många momskoder som ska användas i Systeminställningen Antal momskoder som 

ska hanteras i systemet. 

Momskoder 

I rutinen Momskoder behöver du utöka antalet momskoder och lägg upp en egen momskod 

för import av tjänster som sedan kopplas till tjänsteleverantörer. 

Kontouppsättningar 

Kontoplan / Standardkonton 

Ingående- och utgående moms till respektive konto. 

  
  



 Sidan 2 av 7 

  
Copyright © Monitor ERP System AB. Får ej distribueras till tredje part. 

Kontoplan – importmoms tjänster 

I rutinen Kontoplan ska du koppla rätt momsrad till kontot. 

 

Kontouppsättning – importmoms tjänster Exempel på kontonummer Momsrad 

Inköpskonto 4032 22 

 

 

Kontouppsättning – importmoms tjänster Exempel på kontonummer Momsrad 

Ingående moms, Import – Omvänd bet. skyldighet 2647 48 

 

 

Kontouppsättning – importmoms tjänster Exempel på kontonummer Momsrad 

Utgående moms, Import – Omvänd bet. skyldighet (er 

momskod för tjänster) 

2616 30 
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Kontoplan – importmoms varor 

I rutinen Kontoplan ska du koppla rätt momsrad till kontot. 

 

Kontouppsättning – importmoms varor Exempel på kontonummer Momrad 

Ingående moms – Import Omvänd betalningsskyldighet 2647 48 

 

 

Kontouppsättning – importmoms varor Exempel på kontonummer Momrad 

Utgående moms – Import omvänd betalningsskyldighet 2617 60 

 

 

Kontouppsättning – importmoms varor Exempel på kontonummer Momrad 

Importmoms varor 

Motkonto beskattningsunderlag för varuimport 

Konto: 9003 

Motkonto: 9004 

50 

Ingen momsrad 
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Kontouppsättning – importmoms varor Exempel på kontonummer Momrad 

Tull/Speditionskostnader - Import 5720 50 

 

Automatkontering 

Automatkontering läggs upp på konto 9003 för att få momskontering på 

beskattningsunderlaget. 

 

Uppdatering leverantörer – tjänsteleverantörer 

Koppla momskoden för import av tjänster till tjänsteleverantören. Omvänd 

betalningsskyldighet ska markeras. 
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Uppdatering leverantörer – varuleverantörer 

På varuleverantörer ska Momskoden "Momsfritt" väljas. 

OBS! På varuleverantörer ska inte "Omvänd betalningsskyldighet" markeras. 

 

Inställning för Tullverket/speditör 

Det krävs en separat leverantörskod för Tullverket alternativt den speditör som används för 

Import av beskattningsunderlag. 

Du ska inte använda samma leverantörskod som för era vanliga speditörstjänster, eftersom 

samma speditör kan fakturera er tjänster som inte avser Import utanför EU. 
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Exempel på kontering av faktura från Tullverket 

Exempel på konteringsrutan för faktura från Tullverket på 10 000 kr med ett 

bekattningsunderlag angivet till 100 000 kr.  

Konteringen av beskattningsunderlaget 100 000 kr på konto 9003 görs manuellt. Motkonto 

9004 och momskontering sker automatiskt om motkonto 9004 angetts på konto 9003 och 

automatkontering enligt ovan lagts upp. 

 

Vid Noll-faktura från Tullverket 

Registrera fakturan med belopp Noll och ta fram konteringsrutan. Den rad som skapats med 

0 kr raderas och sedan konteras 9003 med beskattningsunderlagets värde för att få 

automatkonteringen för moms. 
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Faktura på beskattningsunderlaget från speditör 

Du kan registrera detta som ett manuellt verifikat för beskattningsvärdet på konto 9003 och 

hantera övriga leverantörsfakturor från speditören som inte avser Import 

beskattningsunderlag på vanligt sätt.  

Det andra alternativet är att registrera leverantörsfakturan på speditören med den särskilda 

leverantörskoden (se ovan) för Import beskattningsunderlag  

 


