Kontrol af moms
RapportID: 27
Denne vejledning omhandler forhold som er specifikke for ovennævnte rapport. For detaljer
omkring den generelle udfyldelse af de enkelte parametre samt anvendelse af
standardfunktionalitet henvises til den generelle vejledning om Økonomi rapporter til LDV.
1. Hvad er formålet med rapporten?
Rapporten viser de momsposteringer der afviger fra finanskontoens standard opsætning.
2. Afvikling af rapporten
2.1.Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten
Posterne er grupperet pr finanskonto. Der vises finanskonti og momsopsætningen på disse
konti. Ud fra bevægelsen og den momsprocent der er tilknyttet kontoen beregnes et
momsbeløb, derudover vises det momsbeløb der reelt er bogført på kontoen. Er det et beløb i
difference kolonnen betyder det der er bogført beløb med en afvigende momsprocent i forhold
til kontoens standardopsætning.
2.2.Parametervalg ved rapportafvikling
Som udgangspunkt er parametrene Regnskab, Start- og Slutdato vigtige at forholde sig til for
at få en overskuelig rapport.
3. Den færdige rapport

Bemærk, at der for en enkelt finanskonto kan kaldes en underrapport, som gør det mere
overskueligt at arbejde videre med et mindre udvalg af poster – fx ved udarbejdelse af
omposteringsbilag. Underrapporten kaldes ved at klikke på kontonummeret/navnet.
Underrapporten viser den valgte finanskonto’s standard momsopsætning, samt posteringer.
Der hvor momsopsætningen afviger fra finanskontoen er afvigelsen fremhævet med Rød
(kursiv skrift på afvigelsen).

© Økonomistyrelsen

Rapportdokumentation

Side 1 af 2

4. Logbog for rapporten
Dato/Version
2020-04-28
2015-06-25
2015-03-19
2014-04-24

2014-03-05
2013-03-18
2012-07-30
2011-11-18

2011-05-09
2011-03-17
2009-10-21

2009-05-28
2009-03-31
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Bemærkning
Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio
2017. Rapportfiltrene vises i tre kolonner fremfor
to
Nyt design
Rettet så 0 vises korrekt ved eksport til Excel
Sat bemærkningskolonne på. Sat "Vis kun diff"
som standard parameter. Rettet på decimaler, så
der afrundes til standard. Fjernet dimensioner der
ikke anvendes i filter
Logo placering ændret.
Rettet så kun differencer på over 100 kr. bliver
røde på underrapport.
Tilføjet 2 decimaler til beløb
Opdateret med filter på diff, samt kontrol boks ,
farver, boks med bogføringskreds, rundet op til
hele kr. Fjernet filter som begrænser til
resultatopgørelsen.
1. Understretning til link ændret
2. Parameter finanskonto rettet
3. Udskriftsopsætning ændret til A4
Opgraderet til Reporting Service SQL 2008 R2
1. Valg om ultimoposter er fjernet, de er standard
udeladt.
2. Der vises kun resultatkonti
3. Underrapport viser nu dimensionskoderne.
1. Parameter Finanskonto indeholder nu kun
resultatkonti
1. Frigivelse af rapporten
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