Winfinans
Punktafgifter
Oprettelse af punktafgifter
Vælg Indstillinger og menupunktet Lager  Lager, generelt. På fanebladet Punktafgift kan de forskellige
punktafgifter oprettes.

Punktafgifter kan sættes op både for køb og salg.
Afkrydses Afgift beregnes der ud fra beløb på lagerkortet, beregnes afgiften ved at gange den værdi der
indsættes i feltet afgiftsbeløb på lagerkortet med det afgiftsværdi, der angives på afgiften. En afgift på en
vare på 2,46 kr. pr. kilo oprettes ved at angive 2,46 på afgiften, og varens vægt pr. enhed på lagerkortet i
afgiftsbeløb.
Afkrydses Afgift beregnes ud fra priser, beregnes afgiften ved at gange salgsprisen med det afgiftsbeløb,
der angives på afgiften.
Bogføring af afgifter involverer følgende konti:
 Afgift salg, afgiftspligtig:
Lagerkonto. Værdi af opkrævet afgift ved salg.
 Afgift salg, afgiftsfri:
Lagerkonto. Tilbageført afgift ved afgiftsfrit salg.
 Skyldig afgift:
Til afregning med told og skat.
 Afgift køb, afgiftspligtig:
Lagerkonto. Værdi af afregnet afgift ved køb.
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Anvendelse af punktafgifter kræver, at der arbejdes med lagre. Under; Indstillinger  Lager  Lager,
generelt på fanebladet Lager kan hvert lager afkrydses som afgiftsfrit.
Hvis lageret ikke er afkrydset her, er det afgiftsbelagt.
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Tilknytning af punktafgifter
Der kan tilknyttes afgifter til hvert lagerkort; Lager  Rediger lager.

Det er muligt at tilknytte flere afgifter til samme varenummer.
Som standard oprettes alle kunder/leverandører som afgiftspligtige. Men det er muligt at fritage dem for
afgift. Det kan være en kunde/leverandør, der har afgiftsfrit lager, eller en udenlandsk kunde/leverandør.
Det gøres ved at kalde adressekortet i menupunktet Adresser  Rediger adresser, og efterfølgende krydse
punktet Fritaget for punktafgift.
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Benyttes et afgiftsbelagt varenummer på en ordre/faktura bliver afgiften automatisk beregnet og tillagt
ordren i henhold til opsætningen.
Med mindre den valgte kunde/leverandør eller det valgte lager er afgiftsfri.

På fanebladet Totaler vises det beregnede beløb
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Og det vises nederst på fakturaen som en samlet sum.
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Beregning
Afgiftsfrit lager:
Køb af vare fra afgiftsfri leverandør (import): Der beregnes ikke afgift.
Salg af vare til afgiftsfri kunde (eksport): Der beregnes ikke afgift.
Salg af vare til ikke afgiftsfri kunde: Der beregnes afgift på salgsfaktura. Afgiften debiteres kunden og
krediteres konto for skyldig afgift.
Afgiftsbelagt lager:
Køb af vare fra afgiftsfri leverandør (import): Der tillægges afgift ved køb. Afgiften krediteres på kontoen for
skyldig afgift og debiteres på kontoen for købsafgift, afgiftspligtig. Denne konto skal findes under varelager.
Køb af vare fra afgiftsbelagt leverandør: Der betales afgift ved køb til leverandøren, afgiften debiteres
kontoen for Afgift køb, afgiftspligtig. Denne konto skal findes under varelager.
Salg af vare til afgiftsfri kunde (eksport): Afgiften krediteres kontoen for afgiftsfrit salg "Afgift salg,
afgiftsfri", (der findes under lagergruppen), og debiteres og skyldig afgift.
Salg af vare til ikke afgiftsfri kunde: Afgiften debiteres kunden, og krediteres kontoen for afgift på salg
"Afgift salg, afgiftspligtig"
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