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a. Omvendt betalingspligt 

b. Ny Varelagerliste 

c. Diverse mindre forbedringer 

a. Afrunding på købsfakturaer bogføres og reguleres nu ved betaling og udligning. 

b. PDF kan udskrives fra Projekt/ServiceSuite billedet 

c. Beskrivelse på ServiceSuite timeregistrering beholdes 

d. Projektnavn vises ved visning af købsfaktura 

 

 

For dem der er omfattet af loven om omvendt betalingspligt i Danmark, kan vi nu med glæde sige at dette 

er fuldt implementeret i Stellar, se her hvordan: 

Opret en ny Momskode med sats 0. 

 

Gå til Funktioner – Systemopsætning – Finans - Generelle oplysninger og vælg fanen Moms. 

Denne fane er ny, her har vi samlet opsætning af alle generelle Momskoder og tilføjet mulighed for at 

angive en momskode for Omvendt betalingspligt. 



 



 

 

Indsæt nye felter på Layout til Tilbud, Ordre og Faktura i Stellar Rapportdesigner. 

 

Nye felter til rådighed er: 

 Mærke for omvendt betalingspligt (*) – Dette felt indeholder * hvis linjen har momskoden 

for omvendt betalingspligt. For andre linjer er det blankt. 

 I alt omvendt momspligtigt beløb – Dette felt indeholder det totale beløb omfattet af 

omvendt betalingspligt (summen af linjerne med momskoden for omvendt betalingspligt) 

 Tekst: Omvendt betalingspligt – Dette felt indeholder teksten ”* Markerede linjer er 

omfattet af lov om omvendt betalingspligt. Køber afregner momsen” hvis fakturaen 

På den ny fane Moms har vi i denne 

version samlet opsætning af alle 

generelle momskoder i Stellar. 

Momskoderne kan fortsat også 

vedligeholdes de vante steder.  



 



indeholder mindst én linje med omvendt betalingspligt. Ellers er feltet blankt. Teksten er 

den lovmæssigt krævede. 

Derudover kan man som vist nedenfor lægge en fast tekst som overskrift til feltet ”I alt omvendt 

momspligtigt beløb”. (Her har vi valgt overskriften ”Omvendt betalingspligt”) 

            

 

 

Her vises den færdige Faktura. 

 

Der er ingen lov om hvordan de omfattede linjerne på fakturaen skal markeres, men her er det 

implementeret på den måde, at hvis en linje har momskoden for omvendt betalingspligt, så sættes 

(*). Nederst dokumenterer man så beløbet og lægger den krævede tekst. 

På listen Momsangivelse er teksten rettet til det lovpligtige og beløbet fra linjer med omvendt 

betalingspligt bliver automatisk medtaget i Rubrik C: 

 

På eFakturaer i OIOUBL bliver linjer med omvendt betalingspligt mærket ”Reverse Charge”, som 

det er foreskrevet i vejledningen for OIOUBL. 



 



Ny felt ”fakturadato” lagt på layout. Feltet angiver hvornår varen sidst blev faktureret. 

Tilføjet mulighed for kun at udskrive varer der aldrig er blevet solgt. 

 

 



 



 

Afrunding på købsfakturaer bogføres og reguleres nu ved betaling og udligning. 

PDF kan udskrives fra Projekt - ServiceSuite billedet. 

Beskrivelse på ServiceSuite timeregistrering beholdes efter overførsel til Stellar. 

Projektnavn vises nu ved visning af købsfaktura. 

 

Vores opdateringer bygger på ønsker fra brugerne af Visma ServiceSuite, du har derfor hele tiden mulighed 

for at være en del af udviklingsprocessen. 

Vi takker for alle ønsker. 

 

Venlig hilsen 

 

Teamet bag Stellar 


