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Momshåndtering ved salg over grænser
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Hidtil 
Ét firma kan sælge fra ét momsnummer

Ny funktionalitet
Kan levere fra et lokalt lager til kunden for at kunne servicere kunden 
hurtigt med varer uden at have et lokalt datterselskab
Kan optræde som et lokalt firma, dvs. håndtere indfortoldning, Intrastat
og lign. for kunden
Korrekt håndtering af momsopkrævning ved udførelse af service i 
udlandet
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Momshåndtering over grænser



Momshåndtering over grænser
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Vores kunder gør os opmærksom på udfordringer

ASPECT4 kan meget med intercompany-opsæt

Nogle gange er etablering af firma i et land ikke en mulighed

Der køres for mange km på landevejene (undgå lokal moms)

Kunderne kom til Århus for at dele deres udfordringer



Momshåndtering – salg via andet momsnummer 
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Case 4, Fysisk vareflow

Levering FinlandNorgeKunde DE Levering via Sverige

Leverings-
adresse

Kunde Sverige:
Levering via Lager
Vare ejet af Firma 

DK

Norge:
Vare ejet af Firma 

NO

Tysk kunde bestiller hos A/S Danmark til levering i Finland.

Vare leveres fra NO lager.

Vare leveres via lager i Sverige.

A/S Danmark har SE-momsnummer.

Den tyske kunde har FI-momsnummer.



Momshåndtering – salg via andet momsnummer
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Case 4

A/S Danmark Levering FinlandA/S NorgeKunde DE Via Sverige

Ordrebehandling

Bestilling, FI-
momsnummer

Bestilling, SE-
momsnummer

Ordrebehandling og 
afsendelseKunde

Intern Følgeseddel

IC:Faktura: Tax free 
fra Firma NO, NO-
moms, til DK, med 
SE-momsnummer 
med Levering i SE

FaktureringVarekøb

Ekstern Faktura 
ZeroVAT Firma DK s 
SE-momsnummer, 

Kundens FI-
momsnummer

Listesytem og 
Intrastat:

SE salg til FI

Afsendelse og 
fakturering

Ekstern Følgeseddel 



Momshåndtering over grænser – fremskudt lager
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Det danske A/S har 
IT-momsnummer. 

Italiensk kunde 
bestiller hos A/S 
firma DK. 

Leverance sker fra 
det italienske lager.

Salg fra Lager i Italien, Fysisk vareflow

Kunde IT, Lager IT, Levering IT

Leverings-
adresse

Kunde

Italien:
Vare ejet af Firma 

DK



Momshåndtering – fremskudt lager
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Salg fra Lager i Italien

A/S  Firma DK Levering ItalienKunde IT

Ordrebehandling og 
afsendelse

1. Bestilling, IT-
momsnummerKunde

Ekstern Følgeseddel
 Firma DK’s IT-

momsnummer og 
Kundens IT-

momsnummer

Fakturering

Faktura IT moms 
Firma DK’s IT-

momsnummer, 
Kundens IT-

momsnummer

IT: Udgående 
moms



Momshåndtering – services
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Kan levere fra et lokalt lager til kunden for at kunne servicere 
kunden hurtigt med varer

Kan optræde som et lokalt firma, dvs. håndtere indfortoldning, 
Intrastat og lignende for kunden

Korrekt håndtering af momsopkrævning ved udførelse af service i 
udlandet



Momshåndtering – løsning
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Et firma kan have flere momsnumre med interne 
kunder/leverandører

Styring af, fra hvilket momsnummer en kunde får leveret fra

Mere fleksible regler for momsberegning (styring på 
leveringsadresseniveau) 

Den interne handel med de andre momsnumre dokumenteres
Intrastat
debitor-/kreditorposter
EU-sales list 
Konsignationsdebitnotaer



Momshåndtering – kom godt i gang
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Det er et projekt

Man gør sig klart, hvilke services man ønsker at udbyde til 
kunderne

I skal sikre jer, at jeres masterdata er korrekte

I kontakter jeres konsulent og aftaler, hvornår I sammen kan sætte 
dette op i test for at sikre, at det fungerer, som I ønsker



Momshåndtering - resultat
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Mere kontrol med momsopkrævning

Gladere kunder – flere services

Færre lastbiler på vejene



Modernisering af applikationshjælp
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Applikationshjælp i ASPECT4 Logistik ser nu ud som i resten af 
ASPECT4

Yderligere skridt til ensartethed
Unified User Interface

Bedre og automatiske linkmuligheder

Tryk F1 i Vedligehold af applikationsparametre (128), og få vist 
applikationshjælp til applikation

Her ligger beskrivelsen af applikationsparametrene



Opdatering af lagerjournaler

© EG A/S 15

Pendant til funktionalitet i Opdater tilbagemeldingsjournal (8265)

Ny applikation: Opdater lagerjournaler (9265)

Formål: Ryd op i de journaler, der er efterladt åbne 

Sørger for korrekt opdatering – også af låste og delvist 
opdaterede journaler

Sæt op i jobrobot, og undgå manuel håndtering



Alternativ søgning efter kunder og leverandører

© EG A/S 16

Muliggør Debitorsøgning (2658) og Kreditorsøgning (3658) til søgning 
F4-applikation: Vælg kunde (6858)
F4-applikation: Vælg leverandør (7858)

SQL-baseret søgning

Alternativ til de nuværende Vælg kunde (6801) og Vælg leverandør (7801)

Supplerer de nye muligheder med InsightSearch (Ctrl+Space)
SQL-baseret og anvendelse af hot data

Anbefales fortsat at anvende direkte indtastning som 1. trin
Telefonnummer, Navn, Postnummer, Gade, Kontaktperson …



Lette anvendelse af QueryManager
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Dannelse af prislister
UDF til at fremfinde kundeprisen for en vare

Hente betegnelser
UDF til at hente betegnelser, så tekster kan fremfindes på samme måde 
som i applikationer

Kan også anvendes til Infografik elementer – nu også til ASPECT4 Client for web

Hente tilbagemeldingstekster
UDF til at håndtere pæn formatering

Supplerer tilsvarende i tidligere releases
Bl.a. UDF til at hente supplerende tekster



Log af feltstyringsidenter
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Hvorfor virker den ikke?

Nyt værktøj til systemadministratorer

Status hæves midlertidigt til 40
Alle anvendelser af en feltstyringsident logges
Log kan ses fra Feltstyringsidenter (9068/9868)

Start log i applikation
Start/stop med Ctrl+Shift+F10
Alle feltstyringsidenter i applikationen logges
Log ses fra applikation
Kræver adgang til Applikationsstyringslogs (9560) 



Scanning af leverandørfakturaer

© EG A/S 19

Nyt princip: match mod varemodtagelser i stedet for match mod skyldigt 
varekøb

Automatisk match, hvis faktura matcher en eller flere delleverancer

Giver mulighed for flere automatiske match 

Typiske situationer med manglende match:
Gebyrer ikke identificeret

Opsæt for tilladte afvigelser i gebyrer

Faktura matcher ikke delleverancer
Samlefakturering af flere ordrer
Kreditnota på del af faktura -> faktura + kreditnota dækker leverance
Afvigelser på faktura – beløb stemmer ikke med ordren
Faktura kommer før varerne

Nyt cockpit til at matche afvigende fakturaer (7769)



Demo 



ASPECT4 Client for web
Intention: At kunne drive et salgskontor med tilhørende 
lager uden at installere ASPECT4 klienter

Resultat: Store dele af funktionaliteten i ASPECT4 Logistik 
kan nu afvikles i en browser 

Mobile medarbejdere vil få stor nytte 
Sælgere, medarbejdere i produktionen og på lager m.fl.
og dermed meget lettere support af mobile medarbejdere – de kan selv!

Gælder også stationære medarbejdere, der midlertidigt er mobile

Lettere linkadgang til ASPECT4 applikationer "udefra"
Fx link fra CRM-system i stedet for overførsel af data til CRM
Generelt er rigtig mange systemer og platforme gode til at håndtere links, men 
sjældent gode til at håndtere data! 
Stadig fuld kontrol over data, fordi data kun ligger i ASPECT4
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Case
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Sælger vandrensningsanlæg

Hovedkontor i Jylland

Nyt salgskontor med lager på Bornholm

Nogle kunder henvender sig direkte til Bornholmskontoret
Særligt ved køb af reservedele og forbrugsmaterialer

Mange forbrugsmaterialer køber Bornholmskontoret direkte fra 
svensk leverandør

Ved det forrige kontor installerede vi og uddannede i klienten i 
administrationen og baserede lagerrutinerne på papirer



Case-organisation
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Ordrebehandler

Lagerchef

Registrere salgsordrer
Registrere 

indkøbsordreforslag

Lagermedarbejder Lagermedarbejder

Overblik over behov for 
medarbejdere
Modtage varer

Disponere forsendelser

Pluk til forsendelse
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Det var, hvad vi så
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Momshåndtering ved salg over grænser
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Demo af cockpit til håndtering af afvigende  leverandørfakturaer

Case med salgskontor og anvendelse af ASPECT4 Client for web

Releasebeskrivelsen kan hentes via appen



Spørgsmål?

Husk evaluering i 
appen!
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Oplev Tim Frank Andersen


